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اأواًل: التوحيد



املقدمة
نبياء والمر�شلين نبينا محمد وعلى اآله  الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأ

و�شحبه اأجمعين، اأما بعد:

فقد فطر اهلل عباده حنفاء على التوحيد، ولكن ال�شياطين زيَّنت لهم الباطل ف�شرفتهم عن طاعة 

اهلل، فاأر�شل اهلل ر�شله اإلى النا�س يدعونهم للتوحيد، وكان خاتمهم محمدًا � ، الذي لم يمت حتى 

�شالم جزيرة العرب. عّم الإ

مة  ومع ُبعد النا�س عن ع�شر الر�شالة انت�شر الجهل والبدع والنحراف، لكن اهلل كان يقّي�س لهذه الأ

في راأ�س كل مائة عام من يجدد لها اأمر دينها.

وممن كان له اأثر بالغ في تجديد الدين والتوحيد في جزيرة العرب ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب 

رحمه اهلل.

وقد ترك رحمه اهلل كتبًا ور�شائل عدة في التوحيد، ولما لهذه الموؤلفات من تمّيز وقيمة علمية 

اختارت وزارة التربية والتعليم تدري�س هذه الكتب والر�شائل لطالبها.

بنائنا الطالب فقد قمنا بتنظيمها وتطويرها وفقًا لما يلي: ورغبة في تقريب مادة هذه الر�شائل لأ

   تق�شيم مو�شوعات هذه الر�شائل على درو�س، ليتم تناول كل در�س في ح�شة واحدة.

   تمَّ و�شع ن�س كالم ال�شيخ رحمه اهلل في مربع خا�س بلون متميز.

ن�شطة المتنوعة في اأهدافها:    تمَّ اإ�شافة عدد من الأ

- فمنها ما يهدف اإلى تي�شير فهم الدر�س على المتعلم.

- ومنها ما يهدف اإلى تطبيق ما در�شه المتعلم في واقعه.

- ومنها ما يهدف اإلى ربط التوحيد ب�شلوك المتعلم.

- ومنها مايهدف اإلى تنمية مهارات التفكير لديه.

ن�شطة، في اأ�شاليبها، وفي م�شتويات ال�شعوبة فيها، وفي طرق تنفيذها. وراعينا التنوع في هذه الأ

فادة من  ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يكون هذا العمل خال�شًا لوجهه، واأن يكون �شببًا في تو�شيع دائرة الإ

هذه الر�شائل والكتب المفيدة؛ اإنه �شميع مجيب و�شلى اهلل و�شلم على نبينا محمد واآله و�شحبه.



وىل الوحدُة الأ

التوحيُد

اأهميُة التوحيِد.
 

القراُر بتوحيِد الربوبيِة وحَدهُ 
 

�سالِم.                ل ُيدِخل يف الإ

الوحدُة الثالثة

رُك واأنواعُه ال�شِّ
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اأهمّيُة التوحيِد

الدر�س 

ول الأ

       هلل                                                 
                                                         

                                                                

                             

              هلل                                               
 هلل                       

         هلل        
               هلل                                               

                                                         

                                                              

               

1

عالماُت السعادِة ثالثٌة هي: ن�شاطات
)1( الشكُر عند العطاِء .

....................................................................................................... )2(

....................................................................................................... )3(

َ

 

 
 

)1( سورة الذاريات اآلية 56.

.)1(
 



3

2

كّوْن ِمَن الكلماِت اآلتيِة جملتيِن معناهما واحٌد:ن�شاطات
)عبادُة، وحَده،  اهلِل، الحنيفيُة، هي(.

.................................................................................................................................................. )1(
................................................................................................................................................. )2(

ِصل العبارات الواردة في العمود )أ( بما يناسبها من العمود )ب(.

بأ

 اتبــاِع ملـِة إبراهيَم حنيفًا ، والدليـل قولــُه تعالى: ﴿ َخَلَق اهلل اخللق لـ:.............
                                                                                   ﴾ )النحل: 123(.

 يعبـدوه ، والـدلـيـــل قولُـــه تعالــى: ﴿ وَأَمَرُهْم جميعًا بـ :.........
                        ﴾ )الذاريات: 56(.

 عبادتِه مخلصنَي له الدين، والدليل قولُه تعالى: ﴿ أوحى اهلل لِنبيِّه � بـ:....
                                                 ﴾  )البّينة: 5 (.

التقومي

رُك في  رب عامًدا في نهار رمضان« »الشِّ العبارات اآلتية: »الشُّ العالقَة بين  بّين   - 1
العبادة« »الكالُم في الصالة«.

ي الصالَة وهو مشرٌك، هل تنفعه صالُته أم ال؟ ولماذا؟ 2 - رجل يؤدِّ
3- ما عنوان السعادة؟

11

ُ

ُ
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نستنتُج من القاعدِة األولى أن المشركيَن الذين ُبِعث فيهُم النبيُّ � كانوا 
ين بأحِد أنواِع التوحيِد، وُمْنِكرين لنوٍع آخَر. ُمِقرِّ

فالنوُع الذي أقّروا به هو توحيُد: ..............................................................................................................................................
والنوُع الذي أنكروُه هو توحيُد: ............................................................................................................................................

�شالِم قراُر بتوحيِد الربوبيِة وحَدُه  لُيدِخُل يف الإ الإ

الدر�س 

الثاين

وأحبَط  أفسَدها،  العبادَة  خالَط  إذا  رَك  الشِّ أن  عرفَت  فإذا 
العمَل، وصار صاحُبه ِمَن الخالدين في الناِر، عرفَت أن أهمَّ 
َبكِة،  ما عليَك معرفُة ذلك، لعّل اهللَ  أن ُيَخلَِّصَك من هذه الشَّ

رك باهلِل، الذي قال اهلل تعالى فيه:  وهي الشِّ
.)1(                                                           

وذلَك بمعرفِة أربِع قواعَد ذكرها اهللُ  تعالى في كتابه:
القاعدُة األولى: أن تعلَم أن الكّفاَر الذين قاَتلهْم رسوُل اهلِل 
لم  ذلك  وأن  المدبِّر،  الخالُق  هو  تعالى  اهلل  بأن  ون  ُمِقرُّ  �

يدِخْلُهْم في اإلسالم.
والدليُل قوُل اهلل تعالى: 

       

1

ن�شاطات

ُ

َ

)1( سورة النساء اآلية 48.
)2( سورة يونس اآلية 31.

.)2(



2

درسَت فيما َمضى أنواَع التوحيِد، وأنه ينقسُم إلى :توحيِد الربوبيِة، 
وتوحيِد اأُللوهيِة، وتوحيِد األسماِء والصفاِت.

في الجدوِل اآلتي أمثلٌة كل منها ينتمي إلى نوِع من أنواٍع التوحيِد، 
( أمام الِخيار المناسب: ضْع إشارَة )

توحيد املثـــــــال
الربوبية

توحيد 
اأُللوهية

توحيد 
األسماء 
والصفات

رجٌل يؤمُن بأنَّ اهللَ  سميٌع بصيٌر.

رجٌل يقوُل : الذي يخلُق ويرزق هو اهللُ  وحَدُه.

رجٌل يقوُل بأن اهللَ  يعلُم ماتخفي الصدور.

رجٌل يدعو اهللَ  وحَده دون سواه.

)�( ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ن�شاطات

)�( يقترح الطالب أمثلة ينطبق عليها الخيار المذكور.
13

ٌّ



ن�شاطات

3

التقومي

1 - ما أهمُّ مايجُب أن يتعّلَمُه المسلم؟
رَك، هل ُتقبل توبته أم ال؟ رِك فتاَب إلى اهلِل، وترَك الشِّ 2 - رجٌل واقٌع في الشِّ

14

رجل كافٌر دعوَته لإلسالم فقال: أشهد أن اهلل َ عزَّ وجلَّ هو الذي خلَق 
للناس هو  ما يحصُل  الناَس، وأنَّ كلَّ  يرزُق  الذي  كلَّ شيء، وأنه هو 

ره تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يحيي الناَس ويميُتهم. الذي قدَّ
فهل يكون قد دخَل في اإلسالم؟ 

)  (  نعم          )  ( ال
ولماذا؟...............................................................................................................................................................................................................................................



الوحدُة الثانية

ال�شفاعُة

طلُب القربِة وال�سفاعِة 
 

رك. �سناِم �سِ من الأ  

اأنواُع ال�سفاعِة.
 

  ُ
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�شناِم �ِشرٌك طلُب الُقربِة وال�شفاعِة من الأ

الدر�س 

الثالث

القاعدُة الثانيُة: َأنَّهم يقولوَن: ما َدَعْوناهْم وتوجهنا إليهم إالَّ 
لطلِب الُقربِة والشفاعِة.

فدليُل الُقربة : قوُل اهللِ  تعالى :  ﴿

.)1(﴾

ودليُل الشفاعــِة: قـــوُل اهلِل تعالى: ﴿
﴾

الُقربة: هي المكانُة والمنزلُة، ومعنى: )                                  (: 
ليجعلوا لنا عنده مكانًة ومنزلًة.

� الشفاعُة: هي التوسُط لغيرَك ِبَجْلِب منفعٍة له أو دفِع مضرٍة 
عنه.

� كان غالُب الجاهلييَن يعتقدوَن أن آلهَتُهم تتوسُط لهم عند 
اهلِل، َفُهم يعبدونها من أجِل أن تشفَع لهم عنَد ربِّهم، وهذا 

اعتقاٌد باطٌل؛ ألنه افتراٌء على اهلل وكذب.

)1( سورة الزمر اآلية 3.
)2( سورة يونس اآلية 18.

.)2(



التقومي

1 - ما الحجُج التي يحتجُّ بها المشركون في عبادتهم آللهتهم؟
رس ما يدلُّ على ذلك؟ 2 - »احتجاُج اإلنساِن بحجٍة باطلٍة الينفعه«، أورد من الدَّ

3 - ماذا يعتقُد أهُل الجاهليِة في آلهتهم؟
4 - هل آلهُة الجاهليِة تنفعهم أو تشفع لهم عند اهلِل؟ ولماذا؟

ى؟ 5 - من جعل بينه وبين اهلِل واسطًة ماذا ُيـَسـمَّ

17

2

ن أكبَر قدٍر ممكٍن من الُجَمل الصحيحة مستخدًما  خالل عشر دقائق كوِّ
الكلماِت التالية:

مـالحظـــة )يمكنك التعديل في الكلمات المقترحة ، كما يمكنك إضافــة كلمة 
أو كلمتين من عندك(

)المشركون – الشفاعة – القربة – و – آلهتهم – لطلب – يدعون(
......................................................................................................................................   .......................................................................................................

.......................................................................................................................................   .......................................................................................................

1

د من اآليتيِن الكريمتيِن ما يدلُّ على ما يأتي: حدِّ
) أ ( المشركون يعبدوَن اآللهَة الباطلَة، ويزعمون أنها تقرُبهم 
إلى اهلل تعالى، قال اهللُ  تعالى: �                               �.
الباطلة، ويزعمون أنها تشفع  )ب( المشركون يعبدون اآللهة 

لهم عند اهلل عز وجل،  قال تعالى: �                         �.

ن�شاطات
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اأنواُع ال�شفاعِة

الدر�س 

الرابع

والشفاعُة شفاعتان :
شفاعٌة منفيٌة، وشفاعٌة مثبتٌة :

) أ ( فالشفاعُة المنفيُة: ما كانْت تطلب من غيِر اهلِل فيما ال يقدُر 
عليِه إالَّ اهللُ . والدليل قــوُله تعالـى: �

                       

.)1( �                                                            
)ب( والشفاعُة المثبتُة: هي التي ُتطلب من اهلل.

والشافُع ُمْكرٌم بالشفاعة، والمشفوُع له من رضي اهللُ  قوَله 
وعَمَله بعد اإلذن.

كما قال اهللُ  تعالى: �                                                 � )2(.

� الشفاعُة عند اهلِل يجُب أن ُتطلَب منُه مباشرًة بأن يقول طالُب 
َك محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص. ع فيَّ نبيَّ الشفاعِة مثاًل: اللهمَّ شفِّ

� ال تتحقُق الشفاعُة عند اهلِل إال بشرطيِن:

� طلُب الشفاعِة من األوثاِن أو من أصحاِب القبوِر باالتجاه إليهم 
بالدعاء وطلِب الشفاعة باطٌل، وهو من الشرِك باهلل.

)1( سورة البقرة اآلية 254.

)2( سورة البقرة اآلية 255.

رضاُه تعالى عن المشفوِع له. إذنه للشافع أن يشفع .1 2



1

ن�شاطات

وهي

الشفاعُة

وهي

دليلهادليلها
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

قم بتلخيِص الدرِس في التخطيِط التالي.

19

شروطها
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1 - بيِّن أقساَم الشفاعة.
2 - قارن بين الشفاعِة المنفيِة والشفاعِة المثبتِة من حيُث:

) أ ( المعنى.

)ب( الحكم.
3 - أكمل ما يلي:

ُق الشفاعُة إالَّ بشرطيِن هما: ال َتَتحقَّ
     إذُن اهلِل تعالى لـ ....... .............. ........................... .
     رضا اهلِل تعالى عن .............. .............. .............. .

4 - لماذا كان طلُب الشفاعِة من أصحاِب القبوِر شركًا باهلل عز وجل؟

التقومي



الوحدُة الثالثة

رُك واأنواعُه ال�شِّ

كلُّ عبادٍة لغري اهلل �سالٌل  

�سجار  نبياء وال�ساحلني والأ عبادُة الأ

حجار �سرك                والأ

رك يف عهد الر�سول �.                من �سور ال�سِّ

رك املتاأخرين. غلظ �سِ
 

اأنواع ال�سرك.
 

كرب. رك الأ اأنواع ال�سِّ
  

رك اخلفي. �سغر وال�سِّ رك الأ ال�سِّ
 

اأن�سطة حول ال�سرك.
 

ُ
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الدر�س 

اخلام�س

كلُّ عبادٍة لغري اِهللا �شالٌل

القاعدُة الثالثُة :
يعبُد  من  منهم  عبادتهم:  في  متفرقيَن  ُأناٍس  على  َظهَر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أن 
المالئكَة، ومنهم من يعبُد األنبياَء والصالحيَن، ومنهم من يعبُد األشجاَر 

واألحجاَر، ومنهم من يعبُد الشمَس والقمَر.
ق بينهم. وقاتلهم رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ولم يفرِّ

والدليُل قــوله تعالى: �
.)1( �                           

ودليُل الشمِس والقمِر قوُله تعالى: �
                                            

.)2( �                                      
ودليــُل المالئـكِة قـولـه تـعـالى: �

.)3( �         

� ليس في الكوِن إلٌه معبوٌد بحق إالَّ اهللُ  وحده، وقد خلَق الجنَّ واإلنَس 
لعبادته وحده ال شريك له.

والشمَس،  األصناَم،  فعبدوا  اهلل؛  عبادِة  عن  الناس  من  كثيٌر  ضلَّ   �
، وغيَر ذلك والقمَر، والمالئكَة، والجنَّ

� حين ُبعث النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص دعا الناَس كلَّهم إلى عبادة اهلِل وحَده، وقاتَل من 
ق بينهم. أعرض عن التوحيِد ورضي بالشرِك؛ ولم يفرِّ

)1( سورة األنفال اآلية 39 الفتنة هنا الشرك والكفر.
)2( سورة فصلت اآلية 37.

)3( سورة آل عمران اآلية 80.



1

ن�شاطات

التقومي

د بعَض العباداِت الموجودِة قبَل ظهوِر اإلسالم. 1 - عدِّ
2 - أكمْل ما يأتي:

            قال تعالى: �                                                                                 �.
            قال تعالى: �                                                              �.

1 - بالتعاوِن مع مجموعتك:
) أ ( لماذا دعا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الناَس جميعًا إلى التوحيِد، ولم 

يفرْق بينهم حسب اختالِف معبوداِتهم؟
...................... ............... ............... ............... ............... ............... .....................

)ب( هل هناك فرٌق بين من يعُبُد الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص أو المالئكَة 
األحجاَر  يعُبُد  من  وبين  الــســالم،  عليهم  الــكــراَم 

واألشجاَر؟
...................... ............... ............... ............... ............... ............... .....................

لماذا؟
...................... ............... ............... ............... ............... ............... .....................
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الدر�س 

ال�شاد�س

حجاِر �شرٌك �شجاِر والأ نبياِء وال�شاحلنَي والأ عبادُة الأ

ودليـــل األنبياِء : قوُله تعالى: �

.)1( �                              
ودليُل الصالحيَن: قوُله تعالى: �

.)2( �                                                                              
ودليُل األشجاِر واألحجاِر: قولُه تعالى:�

.  �                           
إلى  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الليثي رضي اهلل عنه قال: )خرْجَنا مع  أبي واقٍد  وحديُث 
عندها،  يعُكُفون  ِسدرٌة  وللمشركين  بكفر،  َعْهٍد  ُحدَثاُء  ونحن  حنين 
يا  فقلنا:  َفَمَرْرَنا بسدرة  أنواٍط،  ذاُت  لها  يقاُل  أسلحَتهم،  بها  وَيُنوطوَن 

رسول اهلل اجعل لنا ذاَت أنواٍط كما لهم ذاُت أنواٍط )5(.

)1( سورة املائدة اآلية 116.
)2( سورة اإلسراء اآلية 57.

)3( هذه أسماء آلهة كان املشركون يعبدونها في جزيرة العرب قبل اإلسالم، الالت رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عبدوه، والُعزَّى قيل: 
صنم لغطفان، ومناة - ثالثة الصنمني - صنم لهذيل وخزاعة.

)4( سورة النجم اآلية 20-19.
)5( أخرجه الترمذي كتاب الفنت باب ما جاء لتركنب سنن من كان قبلكم برقم 2180 ، 475/4، وقال حسن صحيح ورواه أحمد 218/5 والطبراني 
في الكبير 21/17 واللفظ له وتتمة احلديث فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل أكبُر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: »اجعل 

لنا إلهًا كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم جتهلون« لتركنب سنن من كان قبلكم(.

)4(    )3(



1

ن�شاطات

يتبرؤون  بل  لهم،  الناس  عبادَة  ون  ُيِقرُّ ال  والصالحون  األنبياُء   �
ممن يعُبدهم.

ه إنما افتروا ذلك  � الذين يعُبدوَن عيسى عليه الصالة والسالم وُأمَّ
من أنفسهم، فلم يْأُمرهم اهللُ  وال عيسى بذلك.

بالعمِل  إليه  يتقربون  اهلل،  إلى  محتاجون  والصالحوَن  األنبياُء   �
الصالِح، فكيف ُيْعَبُدون من دون اهلل؟!

� التبرُك باألشجاِر واألحجاِر وقبوِر الصالحين شرٌك باهلل.

         

1 ( ما الذي تستفيُده من قول :» فقلنا : يارسول اهلل اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط«.

..............................................................................................................................

2 ( ال فرق في عبادة غير اهلل تعالى بين عبادة األنبياِء أو الصالحيَن 
أو األشجاِر واألحجاِر، إذ كل ذلك باطٌل وشرٌك، كيف تستفيد 

هذا من األدلة المذكورة في الدرس.
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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1 - لماذا طلَب بعُض الصحابِة من الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص أن يجعَل لهم ذاَت أنواط؟
2 - اذكر الدليَل على ما يأتي:

) أ ( عبادُة الصالحين شرٌك.
)ب( عبادُة األحجاِر شرٌك.

)جـ( عبادُة األنبياِء عليهم السالم شرٌك.

التقومي



الدر�س 

ال�شابع

رك يف عهده � من �شور ال�شِّ

بعضهم  لكن  ويدعوَنهم،  يعلِّموَنهم  سَل  الرُّ لهم  وأرسَل  لعبادِته،  الناَس  تعالى  اللُه  خلق 
تهُم الشياطيُن عن عبادِة اللِه، فمنهم من عبَد المالئكَة،  أعرَض عن اتِّباع ُرسِل اللِه، وأضلَّ

ومنهم من عبَد األنبياَء، ومنهم من عبَد الشمَس والقمَر والنجوَم واألحجاَر.
االستجابِة  عن  منهم  أعرَض  من  وقاتَل  للتوحيد،  كلَّهم  دعاهم   � النبيُّ  جاء  وحين 

لدعوِة التوحيِد.
رك؟ كيف وقَع العرُب في الشِّ

كان العرُب على التوحيِد وعلى دين إبراهيَم عليه السالُم، فذهَب منهم رجٌل إلى البلقاء، 
فأجابوه  لعبادِتها،  ودعاهم  بعَضها،  وجلَب  ذلك،  فاستحسَن  األصناَم،  يعبدوَن  فوجدهم 
لذلك، وانتشرِت األصناُم عنَد العرِب، وهذا الرجُل اسُمه: )عْمُرو بُن لَُحّي الخزاعي(، وقد 

أخبر النبيُّ  � أنه رآه في النار.
بالنقاش مع زميلك أجب َعّما يلي:

َق َعْمُرو بُن لحي ما رآه من عبادِة األصناِم؟  لماذا صدَّ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 لماذا أطاعُه العرُب في دعوته لعبادِة األصناِم؟
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

صوٌر من تعامِل المشركيَن مع األصنام:
يروي لنا أصحاُب النبي � صوراً من مواقفهم في الجاهلية في عبادِة األصناِم، ومن أقوالهم في ذلك:

27
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 كنا نعبُد الحجَر في الجاهليِة، فإذا وجدنا حجًرا هو أحسُن منه ُنلقي ذاَك ونأخُذه، فإذا 
     لم نجد حجًرا َجَمْعنا َحْثيًة من تراٍب، ثم ِجئنا بَغَنٍم فحلبناها عليه ثم ُطْفنا به.

 كنا َنْعَمُد إلى الَحَجِر األبيِض فنعبده زماًنا ثم نلقيه.
 كنا في الجاهلية نعبد حجًرا فسمعنا منادًيا ينادي: يا أهَل الرِّحال إّن ربَّكم قد هلك، 
فالتِمسوا رّبًا، قال: فخرجنا على كلِّ صعٍب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن 

بمناٍد ينادي: »إنا قد وجدنا ربَّكم أو ِشبَهه«، فإذا حجٌر، فنحرنا عليه الَجزور.
 كنت ممن يعبُد الحجارَة فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منهم 
فيأتي بأربعة أحجار، فينصب ثالثًة لقدره، ويجعل أحَسَنها إلًها يعبده، 

ثم لعّله يجد ما هو أحسُن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخُد غيَره.
استنتج من هذه المواقف :

مدى اقتناِع المشركيَن بآلهتهم: .......................................................................................................................

نعمُة الله علينا بالتوحيد: .....................................................................................................................................

أثُر الجهل بالتوحيِد على الناس: .......................................................................................................................
فوائد أخرى:

....................................................................... .......................................................................................................................

....................................................................... .......................................................................................................................

التقومي

رس ما يدلُّ على هذه العبارة. 1- »الحقُّ طريق واحد والباطل ُطُرق عديدة«، أوجد من الدَّ
ق النبيُّ � بين المشركين بحسب معبوداتهم؟ 2- لماذا لم يفرِّ

ًة من األمم اخترعت معبودًا جديدًا، فما حكمها؟ 3- لو أّن أمَّ
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الدر�س 

الثامن

ِغَلُظ �ِشرِك املتاأخرين

القاعدُة الرابعُة:
األوليَن  ألنَّ  األولين،  من  ِشركًا  أغلُظ  زماِننا  مشركي  أّن 
زماننا  ومشركو  ة،  دَّ الشِّ في  وُيخلصون  خاِء  الرَّ في  ُيشركون 

ِة. دَّ خاِء والشِّ ِشرُكهم دائٌم في الرَّ
والدليُل قولُه تعالى: 

.)1(                                                                 

1

ًدا:ن�شاطات اقرأ هذه القصة جيِّ
حين فتَح النبيُّ � مكَة هرَب عكرمُة         - قبل أن ُيسلم- فرِكَب 
فإن  أخلصوا  السفينِة:  أصحاُب  فقال  عاصٌف،  فأصابهم  البْحَر، 
ني  آلهتكم ال ُتغني َعْنكم ههنا شيًئا، فقال عكرمة: واهلل لئن لم ينجِّ
في البحر إال اإلخالص ال ينجيني في البرِّ غيُره، اللهمَّ إنَّ لك عليَّ 
عهًدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتَي محمًدا حتى أضَع يدي في يِده فال 

ا كريًما. قال: فجاَء فأْسَلَم. أجدنَّه إال َعُفّوًً

)1( سورة العنكبوت اآلية 65.
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.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

2

فتدعوهم  الناَس  ُتصيب  أن  يمكن  ة  الشدَّ من  حــاالٍت  على  َمـثِّل 
لإلخالص –غير الركوب في السفينة-:

................................................................................................................................................. -1
.............................................................................................................................................. - 2

رك الذي وقع فيه أصحاب هذه السفينة: أ - من أيِّ نوع الشِّ
خاِء والشّدة            )   (. رُك في الرَّ   - الشِّ
ة  )   (. خاِء واإلخالُص في الشدَّ رُك في الرَّ   - الشِّ

ب- ُاذكر فائدتين تستفيُدهما من هذه القصة:
................................................................................................................................................. -1
............................................................................................................................................... - 2

3

رس: َور بالدَّ ما عالقة هذه الصُّ

ن�شاطات
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ن�شاطات

التقومي

1 - ما الفرُق بين المشركيَن األوليَن والمتأخريَن؟
ة في حياته؟ دَّ 2 - كيف يمكُن أن يستفيد اإلنساُن من مواِقِف الشِّ

هذا  بين  العالقة  ما  ة«،  دَّ الشِّ في  َيْعِرْفك  الرخاء  في  اهلل  إلى  ْف  :»َتَعرَّ  � قال    -  3
رس؟ الحديث وبين ما تعلَّمَته في هذا الدَّ

31

قـال تعالـى:
 

    )اإلسراء: 69-67(.

 في هذه اآلياِت ذكَر اهلل ُ تعالى ثالث عقوباٍت يمكن أن تصيَب َمْن يَقُع 
رك في الرخاء ويخلصون في الشدة، اذكرها. منهم الشِّ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................



32

الدر�س 

التا�شع

رِك اأنواُع ال�شِّ

رُك باهلِل َعزَّ وجلَّ هوأكبُر المعاصي وأشدُّ الذنوب، وهو يتفاوُت ويختلُف، فبعُضُه أَشدُّ  الشِّ
من بعٍض، وفيما يأتي من دروس هذه الوحدِة سنتعرَّف - إن شاء اهللُ  تعالى - على أنواِعِه 

وما يترتُب على كلِّ نوٍع.

)1( سورة النساء اآلية 116.
)2( سورة المائدة اآلية 72.

رُك، وهو ثالثُة أنواع: اعلْم أن ِضدَّ التوحيِد الشِّ
رِك  . والدليُل على الشِّ ِشرٌك أكبُر، وِشرٌك أصغُر، وِشرٌك خفيٌّ

األكبِر: قوُله تعالى:
.)1(              

وقـال تعالـى:

.)2(                                                     



، كدعاِء غير اهلِل، و  رُك األكبُر هو صرف شيٍء من أنواِع العبادِة لغيِر اهلِل َعزَّ وجلَّ • الشِّ
................................................................. لغير اهلل، واالستغاثة بـ..................................................................

رِك األكبِر: • ُحْكُم الشِّ
رك، وأعظُمها إثًما، لذا فهو ُيْخِرُج صاحَبه من الِملَّة، فال  رُك األكبُر هو أشدُّ أنواِع الشِّ الشِّ

ُيَعدُّ من المسلمين؛ بل ُيَعدُّ من الُمشركين.

2

أكمل الفراَغ فيما يلي:
أ - الشرُك ضدُّ ..................................................................................................
ب - الشرُك ال ............................................................................. لصاحِبه.

جـ - المشرُك مصيُرُه إلى ..............................................................................

1

رِك ن�شاطات أ - دلَّت اآليُة األولى:  على أنَّ عقوبَة َمن وقَع في الشِّ
نيا هي الحرماُن من .................................................................. األكبِر في الدُّ

ب - دلَّت اآلية الثانية:  على أن عقوبة من وقع في 
رك في الدار اآلخرة هي الحرماُن من ........................................... الشِّ

33



34

التقومي

رَك األكبر؟ ف الشِّ 1 - عرِّ
رَك األكبر؟ 2 - ما عقوبُة َمن أتى بما يوجب الشِّ

رس. رِك األكبِر غير ما َمرَّ معك في الدَّ 3 - اذكر مثاليِن على الشِّ
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كرِب رِك الأ اأنواُع ال�شِّ

وهو أربعُة أنواٍع:
ْعَوِة: النوُع األوُل: ِشرُك الدَّ

والدليُل عليه قوُله تعالى:  
     

.)1(                                                     
النوُع الثاني: ِشرُك النّية وهي اإلرادُة والقصُد:

والدليُل عليه قوُله تعالى: 

                                                                              

النوُع الثالُث: ِشرُك الطاعِة:
والدليُل عليه قوُله تعالى:

       

وتفسيرها الذي ال إشكال فيه:
دعاُؤهم  ال  سبحانُه،  اهلِل  معصيِة  في  اِد  والُعبَّ العلماِء  طاعُة  هو 
ا سأله فقال: رها رسوُل اهلِل � لعديِّ بِن حاِتم لمَّ إياهم، كما فسَّ

الدر�س 

العا�شر

)1( سورة العنكبوت اآلية 65-66 والفلك السفينة.
)2( سورة هود اآلية 15-16 ومعنى يبخسون: ينقصون.

)3( سورة التوبة اآلية 31 واألحبار هم : علماء اليهود - الرهبان هم : عباد النصارى.

.)3(

.)2(
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الدر�س 

الثامن

لسنا نعبدهم. فذكر له أن عباَدَتهم طاعُتهم في المعصية )1(.
النوع الرابع: ِشرُك الَمَحبَّة:

والدليُل عليه قوُله تعالى: 

النوُع األوُل: ِشرُك الدعوِة:
ْفِع .  رِّ أو َجْلِب النَّ ومعناه هو : دعاُء غيِر اهلِل ؛ لكشِف الضُّ

النوُع الثاني: ِشرُك النّية وهي اإلرادِة والقصِد:
ه وسعَيُه وعباَدَته من أجل  َيْجَعَل َهمَّ ومعناه: نسياُن المرِء اآلخرَة، وعدُم العمِل لها، وأْن 

نيا فقط، كمن يقاِتُل ألجِل الغنيمِة فقط. الدُّ
النوع الثالث: ِشرُك الطاعِة:

م اهللُ  ، أو تحريِم ما أحلَّ اهللُ . ومعناه هو : طاعُة العلماِء أو غيِرهم في تحليِل ما حرَّ
ِة: النوع الرابع: ِشرُك الَمحبَّ

ومعناه هو : مساواُة غيِر اهلل باهلل في المحبِة.

)1( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب »ومن سورة التوبة« برقم 3095 والطبراني في المعجم الكبير 92/1 برقم 218 ولفظه عن عدي 
بن حاتم - رضي اهلل عنه - قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفي عنقي صليب من ذهب فقال: »يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك« فانتهيت إليه وهو 
يقرأ سورة براءة فقرأ هذه اآلية ﴿                                                           ﴾ حتى فرغ منها فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: »أليس يحرمون 
ما أحل اهلل فتحرمونه، ويحلون ما حرم اهلل فتستحلونه« قلت: بلى. قال: »فتلك عبادتهم«. قال شيخ اإلسالم بن تيمية »وهو حديث حسن« 

انظر الفتاوي ج67/7 .

)2( سورة البقرة اآلية 165.

.)2(
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رِك األكبر وأيُّها ال تدخل: أيُّ الصوِر اآلتيِة تدخُل ضمَن الشِّ
ليس ِشركًاِشرك أكبرالموقف

شخٌص يحب صديَقُه حبًا شديداً.

شخٌص يدعو غيَر اهلل أن يشفَيه.

شخٌص تعطلْت سيارُته فدعا رجاًل آخَر يراه لكي يساعَده.

الَخْمَر حالٌل؛ فأطاعه في  شخٌص سمع عالًما يقول: إن 
َمها. ذلك وهو يعلم أن اهللَ  قد حرَّ

رس      تأكد من فهمك الدَّ
تخطيطًيا  رســًمــا  ــِرح  ــت اق
ــرك األكــبــر،  ــشِّ ألنـــواع ال
ذه في الشكل المقابل. ونفِّ

1

ن�شاطات

التقومي

رك التي  رِك ما يكون بالقلب، ومنها ما يكوُن بالجوارِح، َصنِّف أنواع الشِّ 1- من أعمال الشِّ
رس إلى: أعمال قلبية، أعمال بالجوارح. تعلَّمتها في هذا الدَّ

2- ما تفسير شرك الطاعة.
3 - اذكر الدليل على ما يأتي : 

أ( شرك الدعوة
ب( شرك النية

ج( شرك المحبة. 

2

الدر�س 

الثامن
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ْرُك اخَلِفيُّ َغُر وال�شِّ �شْ ْرُك الأ ال�شِّ

رُك األصغُر )وهو الرياء(: النوُع الثاني: الشِّ
والدليُل عليه قوله تعالى: 

.)1(                                              
: رُك الخفيُّ النوُع الثالُث: الشِّ

رُك في هذه األمِة أخَفى من َدِبيِب  والدليل عليه قوله �: »الشِّ
النمِل على الَصفاِة السوَداِء في ُظلَمِة الليِل« )2(.

رِك قول الرسول � : »اللهمَّ إني أعوُذ بك  وكفارُة هذا الشِّ
أن أِشرَك بك شيًئا وأنا أعلُم، وأستغفرك من الذنِب الذي ال 

أعلُم« )3(.

الدر�س 

احلادي

ع�شر
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� الشرك األصغر هو : جميع األقوال واألفعال التي يتوسل بها إلى الشرك.
والشرك األصغر ذنب عظيم ال يخرج صاحبه من اإلسالم.

ومثاله: الحلف بغير اهلل.

)1( سورة الكهف اآلية 110.
)2( أخرجه اإلمام أحمد عن أبي موسى بلفظ »أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل« 403/4، وأما هذا الحديث فموقوف على 

ابن عباس رضي اهلل عنهما.
)3( أخرجه اإلمام أحمد عن أبي موسى رضي اهلل عنه 403/4.



رك األكبِر؛ مبّينًا أوجه االتفاق واالختالف  رك األصغِر والشِّ قاِرن بين الشِّ
بينهما.

رك األكبرمجال املقارنة رك األصغرالشِّ الشِّ

أوجه االتفاق

أوجه االختالف

 يمكنك االستفادة من العبارات التالية:
ال يغفره اهلل، أكبر من سائر الذنوب، ذنب عظيم، صاحبه خارج من دائرة اإلسالم، 

صاحبه ُيخلَّد في النار، صاحبه الُيخلَّد في النار، صاحبه ضمن المسلمين.

ن�شاطات

1

التقومي

َن من صالته، ماذا يسمى هذا  إليه َفَحسَّ 1 - شخٌص يصلِّي فرأى إمام المسجد ينظر 
العمل؟ وما حكمه ؟

2 - ما كفارة الشرك الخفي ؟
3 - ما الشرك األصغر؟

4 - اذكر الدليل على الشرِك األصغِر.
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رك اأن�شطٌة حول ال�شِّ

الدر�س 

الثاين

ع�شر

1

لما ن�شاطات فهمك  من  تتأكد  وحتى  رك،  الشِّ أنــواَع  الوحدِة  هذه  في  درسَت 
درسَت ُقْم بإكمال الرسم التخطيطي التالي:

رك الشِّ

ِشرك.........................ِشرك.........................ِشرك.........................

تعريفه
...........................

حكم مرتكبه

نيا في الدُّ
..............

..............

في اآلخرة
..............

..............

معناه
........................

........................

معناه
........................

........................

معناه
........................

........................

معناه
........................

........................

................................................................................................

أنواعه

40



الوحدُة الرابعة

فاُق الُكْفُر والنِّ

كرب واأنواعه. الُكفُر الأ
 

�سغر. كرب، والُكفر الأ بقّيُة اأنواع الُكفر الأ
 

فاُق واأنواعه. النِّ
 

  ُ



الدر�س 

الثالث

ع�شر

كرُب واأنواُعُه الكفُر الأ

 والكفُر كفراِن: كفٌر أكبُر وكفٌر أصغُر.
والكفُر األكبُر ُيخرُج من الِمّلة، وهو خمسُة أنواٍع:

النوُع األوُل: كفُر التكذيِب:
والدليُل عليه قوُله تعالى: 

النوع الثاني: ُكْفُر اإلباِء واالستكباِر مع التصديِق:
والدليُل عليه قوُله تعالى: 

.)2(              

: ، وهو كفُر الظنِّ كِّ النوُع الثالُث: ُكْفُر الشَّ
والدليُل عليه قوُلــه تـعــالى: 

.)3(                                                                                                            

)1( سورة العنكبوت اآلية 68.
)2( سورة البقرة اآلية 34.

)3( سورة الكهف اآلية 37-35.

.)1(
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 الكفر ضدُّ اإليماِن، وهو عدُم اإليماِن باهلل ورسوِله � سواء أكان عن تكذيٍب، أم 
، أم جحوٍد وإعراٍض. شكٍّ

 والكفُر األكبر ُيخرج اإلنساَن من اإلسالم، ويسمى صاحُبُه كافرًا.
 يحصل كفر التكذيب بأمور، منها:

1- جحد وحدانية اهلل عز وجل.

2- التكذيب برسالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
3- التكذيب بالقرآن الكريم أو شيء منه.

▪ يجب على المسلم أن يحذر الشبهاِت واألفكار الفاسدة التي قد تفسد عليه إيماَنُه 
وتثير في نفسه الشكوك والوساوس.

التقومي

1 - من أي أنواع الكفر كان كفر إبليس ؟
2 - ما أنواع الكفر ؟

3 - ِبَم يحصل ُكْفُر التكذيب ؟

1

-  اذكر ما يدل على أنواع الكفر التالية من اآليات السابقة :ن�شاطات
أ - كفُر التكذيِب :  )                                                      ( .
ب - كفُر اإلباِء واالستكباِر :  )                                       ( .
جـ - كفُر الشكِّ والظنِّ :  )                                             ( .
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�شغُر كرِب، والكفُر الأ بقّيُة اأنواِع الكفِر الأ

النوُع الرابُع: كفُر اإلعراض:
تـعــالى:  والدليل عليه قوُلــه 

.)1(   
النوُع الخامُس: كفُر النفاِق:

والدليل عليه قوله تعالى: 
.)2(     

الكفُر األصغُر:
الكفُر األصغُر ال ُيخرُج من الِمّلة، وهو ُكْفُر النِّعمِة، والدليل 

عليه قوُله تعالى: 

.)3(      
وقوُله تعالى:          )4(.

 كفُر اإلعراض: أن يعرض المرء عن اإلسالم ال يتعّلُمه وال يعمُل به.
 النفاق: أن ُيظهر المرُء اإلسالَم بلسانه، لكّن قلَبه ال يؤمُن باهلل.

 الكفُر األصغُر: هو الذنوُب التي َوَرد تسميُتها في الكتاب والسنة كفراً، ولم تصل إلى 
حدِّ الكفِر األكبِر.

الدر�س 

الرابع

ع�شر

)1( سورة األحقاف اآلية 3.
)2( سورة المنافقون اآلية 3.
)3( سورة النحل اآلية 112.
)4( سورة إبراهيم اآلية 34.
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2

أ - ماذا يعني وصُف الكفر بأنه أصغر؟ 
..........................................................................................................................................................................................................................................................

ب - أّيهما أشّد إثًما: الذنب الذي وصفه اهلل أو رسوله بأنه ُكـْفـٌر ولم 
يصل لحّد الكفر األكبر؟ أو الذنب الذي لم يوصف بذلك؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

1

حّدد نوَع الكفِر فيما يلي:
نوع الكفر

جمَع النبيُّ � َمْن حوله ِمْن قريش ودعاهم إلى توحيد اهلل، فقال أبو 
لهب: تبـّاً لك سائَر اليوم، ألهذا جمعتنا؟

عن عبِد اهلل بِن مسعوٍد             قال: قال رسول اهلل �:»ِسَباُب املسلِم 
فسوٌق وقتالُه كفٌر«.

قال تعالى:                                            .

ن�شاطات
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التقومي

1- ما معنى : كفُر اإلعراض؟
2- بماذا يتمّيز كفُر الّنفاق عن بقية أنواع الكفر؟

3- ما األسباُب التي تجعُل الشخَص ُيظهر اإلسالم وُيبطن الكفر؟
4 - ما معنى الكفر األصغر؟ وما الدليل عليه ؟

رس: تأّكد من فهمك للدَّ
ُقْم بتلخيص أنواع الكفر في رسم تخطيطي في الشكل التالي:
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َفاُق واأْنَواُعُه النِّ

: النفاُق نوعاِن: نفاٌق اعتقادٌي، ونفاٌق عمليٌّ
، وهو ستُة أنواٍع: األوُل: االعتقاديُّ

1- تكذيُب الرسوِل �.
2- تكذيُب بعِض ما جاء به الرسوُل �.

3- ُبْغُض الرسوِل �.
4-  ُبْغُض ما جاَء به الرسوُل � .

5- المسّرُة بانخفاِض ديِن الرسوِل � .
6- الكراهيُة النتصاِر ديِن الرسوِل � .

فهذه  األنواع الستة صاحُبها من أهل الّدْرِك األسفِل من الناِر، 
قاِق والنفاِق. نعوُذ بالله من الشِّ

، وهو خمسُة أنواٍع: الثاني: الَعَمِليُّ
1- إذا َحّدَث َكَذَب.
2- إذا خاصَم فَجَر.

3- إذا عاَهَد غَدَر.
4- إذا اؤُتِمَن خاَن.
5- إذا َوعَد أخلَف.

الدر�س 

اخلام�س

ع�شر َ



48

1

صّنف هذه األعمال وفق ما في الـشـكل التالي:ن�شاطات
- رجٌل َبَلَغه انتصاُر المسلمين في معركة فحزن لذلك حزًنـا شديًدا.
- رجٌل يضع الناُس عنده آماناِتهم فيّدعي أنها ضاعت ويأخُذها له.

ُب بأحاديِث النبيِّ � التي يسمعها. - شخص ُيَكذِّ

نفاق عملينفاق اعتقادي

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

  النفاق االعتقاديُّ ُيخرج صاحَبه من اإلسالم، أما الّنفاُق العمليُّ فال ُيخرُج صاحَبه 
. من اإلسالم، لكّن إثَمه عظيٌم، وقد يقوده إلى النفاِق االعتقاديِّ
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التقومي

1 - كيف نستنتُج من هذا الدرِس أهميَة األخالِق في حياِة المسلميَن؟
، وأمرًا يختلفاِن فيه. 2 - اذكر أمًرا يشترُك فيه النفاُق العمليُّ والنفاُق االعتقاديُّ

3 - قال تعالى: 
       على أيِّ نوٍع من أنواِع النفاِق تنطبق هذه اآليُة؟ ولماذا؟

2

صّنف ما يلي في مجموعتيِن  متـشـابـهـتـيـِن، وضْع ُعنواًنا لكلِّ مجموعة:ن�شاطات
 ، ، الّنفاُق العمليُّ ، الكفُر االعتقاديُّ ـرُك األكبُر، الكفُر العمليُّ الــشِّ

، الشرُك األصغُر. الّنفاُق االعتقاديُّ

1 ـ ..............................

2 ـ ..............................

...................................... ...

1 ـ ..............................

2 ـ ..............................

...................................... ...

1 ـ ..............................

2 ـ ..............................

أنواُع ..........................





ثــانيًا: 

الـحـــديـث



ول احلديث الأ

آله وصحبه  وعلى  نبينا محمد  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة   ، العاملني  احلمد هلل رب 
أجمعني، أما بعد:

فالكتاب الذي بني يديك هو مقرر احلديث للصف السادس في طبعته اجلديدة، يّسر اهلل صياغة شرح أحاديث 
املقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبًا فاعاًل داخل الفصل ، تشارك في تطبيق نشاطات الدرس وتتولى البحث عما 
حتتاجه، وتتعاون مع زمالئك في إثراء املادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده متثل األحكام الشرعية التي وردت في 

األحاديث في عبادتك ومعاملتك وعالقتك باآلخرين والذي يقودك ـ بإذن اهلل ـ خليري الدنيا واآلخرة .
وقد روعي في هذه الطبعة ما يلي :

1 - تنوع العرض للمادة الدراسية، ليسهل الفهم وتتمكن من االستيعاب بأيسر طريق.
2 - تقريب املعلومة من خالل األشكال املناسبة لكل موضوع، والوسائل املقربة للفهم ، واملرسخة للمعاني املراد 

منك إدراكها.
3 - مشاركتك في تطبيق الدرس والبحث عن املعلومة واستنباطها من خالل:

أ- النشاطات التي تضمنها كل درس، وهي تتيح لك الفرصة في احلوار واملناقشة وإبداء 
الرأي، وإثراء الدرس باملعلومات املفيدة.  

ب- التعرف على مصادر التعلم املختلفة، التي ميكن التوصل من خاللها إلى املعلومة وهي كثيرة متنوعة، 
وتتمثل في أهل العلم الذين أدركوا أحكامه ومراميه ، ووسائط التعلم املختلفة من الكتب والدوريات 
وأقراص احلاسب اآللي  والشبكة العنكبوتية والبحث من خاللها، وهي حتتاج منك أن تكون طالبًا 

نشيطًا فاعاًل، ورمبا احتاج بعضها أن تستعد لها قبل الدرس بوقت كاف.
ج- التقومي : آخر محطة لك في كل موضوع في هذا الكتاب، وقيمة هذه الفقرة؛ 
على  ــادراً  ق وأصبحت  درستها،  التي  األحكام  فهمت  أنك  تتأكد  أن  هي 
أن  إلى  نشير  املقدمة  هذه  تودع  أن  وقبل  اآلخرين،  إلى  وإيصالها  تطبيقها 
بعض األسئلة بطبيعتها ليس لها إجابة صحيحة واحدة، وبعضها فيه مساحة 
للرأي والتفكير  ، فال تتردد في اإلجابة عليها؛ فاملجال فيه واسع ، والقصد 

من إيرادها تنمية مهارات التعلم والتفكير ، وتقوية الثقة بالنفس للتعبير عن الفكرة ، ولذا فمن املهم 
عند شعورك مبواجهة أي صعوبة في سؤال أو نشاط ما أال تتردد في استشارة معلمك .

الهدف منها تدعيم املوضوع وتقدمي معلومة  الدروس  املعلومات اإلثرائية في نهاية بعض  كما أن هناك بعض 
بطريقة أخرى لها عالقة باملوضوع أو بجزء منه فال تتردد في االستفادة منها.

ومجتمعك  لنفسك  نافعًا  مؤمنًا   ، اهلل  طاعة  في  ينشأ  الذي  الشاب  تكون  أن  القدير  العلي  اهلل  نسأل 
وأمتك.

املقــــــدمــــــة
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عن سفياَن بِن عبِد اهلِل         قال:قلُت: 
يارسوَل اهلل قل لي في اإلسالِم قواًل ال 

أسأُل أحداً بعدك، قال�:»قل 
آمنُت باهلل فاستِقْم«.)1(

ا يجهُله من أموِر ِديِنِه ليعبَد اهللَ  على بصيرٍة. 1 على المسلِم أن يحرَص على السؤاِل عمَّ

ِم ما ينفُعهم في أمور ديِنهم. 2 ِحرُص الصحابِة رضَي اهللُ  عنهم على تعلُّ

َذ أوامَره ويجتنَب نواِهَيُه. 3 يجُب على المسلِم أن يستقيَم على طاعِة اهلِل عز وجل فُيَنفِّ

4 ال يقبُل اهللُ  تعالى العمَل من العبد ما لم يؤِمْن باهلل تعالى ويستِقْم على طاعته.

5 وجوُب الجمِع بين اإليماِن والعمِل الصالِح.

6 على المسلِم أن يأخَذ العلَم من أهِله الراسخيَن فيه.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

يماُن وال�ستقامُة الإ

)1( أخرجه مسلم، في كتاب اإليمان، باب جامع أوصاف اإلسالم 65/1رقم 62.

التعريف بالراوي

اسُمه ونسُبُه : هو سفياُن بُن عبِداهلِل الثقفيُّ         . 
أخباُره: استعَمَله عمُر بُن الخطاِب         على صدقاِت الطائِف، روى بعَض األحاديِث 

عن النبيِّ �.

ِم أموِر الدين اإلسالمي، وسؤاِل الرسوِل �   يحرُص الصحابُة رضي اهلل عنهم على تعلُّ
عن كل ما ُيْشِكُل عليهم، ويدل على ذلك الحديُث التالي:

53

ول احلديث الأ
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ول احلديث الأ

ن�ضـــــاط

هاعالمُة االستقامِة ِضدُّ
.. ........... ........... ........... ........... .................... أداُء الصالِة جماعًة في املسجِد.

عقوُق الوالديِن... ........... ........... ........... ........... ....................

.................... ........... ........... ........... ........... .. .................... ........... ........... ........... ........... ..

الكالُم القبيُح... ........... ........... ........... ........... ....................

ْحَبُة الصاحلُة. .. ........... ........... ........... ........... ....................الصُّ

ها  بياِن ِضدِّ اكُتْب بعضًا من عالماِت االستقاِمة مع  التالي  الجدوِل  في 
وهو ما ُيِخلُّ باالستقامِة:  

درْسَت في مادِة التوحيِد أركاَن اإليماِن، اكُتْبها مرتبًة فيما يلي:
1 اإليماُن باهلِل.  

3 اإليماُن بـ ................................

5 اإليماُن بـ ................................

2 اإليماُن بـ ................................

4 اإليماُن بـ ................................

ِه. 6 اإليماُن بالَقَدِر خيِرِه وَشرِّ

1

2

ْل  وَسجِّ وَرْقَمها،  اآليَة  اكُتْب  لالستقامِة،  ذكٌر  ورد  األحقاِف  في سورِة 
فائدتيِن منها:  

اآلية قوُل اهلِل تعالى:﴿...................................................................﴾.
َوَرْقُمها هو:)     (.

 الفائدُة األولى: ..................................................................................
 الفائدُة الثانيُة: ...................................................................................

3
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ألموِر  اإلنساِن  م  َتَعلُّ فوائِد  من  اثنتيِن  ْد  َعدِّ للدرِس:  فهِمَك  خالِل  من   1

ديِنِه.
2 َأْكِمْل الفراَغ فيما يلي :

أ - يجُب على المسلِم أن يجمَع بيَن ................................. و .......................................
ب - االستقامُة هي االستمراُر على .........................................   اهلل تعالى ، بتنفيِذ 

.........................................  واجتناِب ......................................... .

ماذا تعرف عن سفيان بن عبداهلل الثقفي        .

التقومي

3
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)1(  أخرجه البخاري في كتاب اإليمان: باب حالوة اإليمان، رقم 16، ومسلم في كتاب اإليمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان رقم 43 واللفظ له.

عن أنس          عن النبي� قال:»ثالٌث من 
ُكنَّ فيه وجد بهنَّ حالوَة اإليماِن، من كان اهللُ  

ورسوُلُه أحبَّ إليه مما سواهما، وأن ُيِحبَّ الَمْرَء 
ُه إال هلِل، وأن يكرَه أن يعوَد في الُكْفِر  ال ُيِحبُّ

بعد أن أنقذُه اهللُ  منه كما يكره أن 
اِر«.)1( ُيْقَذَف في النَّ

أو  ثالث خصال 
صفات.

لـــــــّذة اإلميـــــــان، 
نينة  لطمأ وهي:ا
ـــب،  ـــل ـــق فـــــي ال
النفس،  وراحـــة 
وحـــــب الــقــيــام 

بالطاعات.

اهلل  أجــــــل  مـــــن 
تعالى.

- اختْر من التالي ما يكوُن عنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث، 
ِص: ْلُه في المكاِن الُمَخصَّ وَسجِّ

 حالوُة اإليماِن.          من ُطُرِق اإليماِن.
 تقديُم ما يحبه اهللُ  تعالى ورسوُلُه �.

احلديث الثاين

........................................................................
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1 لإليماِن طعٌم ال يجده إال َمْن اتصَف بصفاِت المؤمنيَن الصادقيَن.

َم محبَة اهلِل تعالى ومحبَة رسوِلِه � على محبِة جميِع  2 من صفاِت المؤمِن أن يقدِّ

الَخْلِق حتى الوالُد والولُد والنفُس.
3 من أحبَّ اهللَ  تعالى ورسوَلُه � أطاَع اهللَ  تعالى ورسوَلُه �، واجتنَب ما نهى اهلُل 

عنه ورسولُُه�.
أن  تعالى، وعالمُة ذلك  اهلِل  َأْجِل  المسلِم من  المسلِم محبُتُه ألخيِه  4 من صفاِت 

ُيِحبَّ ألخيه ما ُيِحبُّ لنفِسِه.
5 َيِجُب على المسلِم أن يكرَه الُكْفَر كما يكرُه أن ُيْلَقى في الناِر. 

6 كراهيُة الكفِر وأهِلِه ال تقتضي ظلَم الكاِفر واالعتداَء على نفِسِه أو ماِلِه أو ِعْرِضِه 

مادام له عهٌد وأماٌن.
المعامالِت  من  ذلك  وغيِر  والــشــراِء  بالبيِع  معه  التعامَل  ُم  ُيــَحــرِّ ال  الكافِر  ُبْغُض   7

الُمَباَحِة. 

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

التعريف بالراوي

اسُمُه : هو أنُس بُن مالٍك األنصاريُّ        .
أخباُرُه : بدأ يخدُم الرسوَل � وُعُمره عشُر سنواٍت، فنقل علمًا كثيراً من سيرِتِه، لم 
يسمْع من الرسوِل � ُطْوَل هذه المدِة أيَّ اعتراٍض أو َسبٍّ أو َشْتٍم، دعا له الرسوُل � 

بطوِل الُعُمِر والَبَركِة في الماِل والولِد، وهو آخُر من مات من الصحابِة في البصرِة.
وفاُتُه :  ُتوفي سنة )93( هـ وعمرُه )103( سنين.
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ْل  َسجِّ الحديِث،  في  ُذكر  ما  غيِر  على  ُتبنى  الناِس  بين  عالقاٌت  هناك 
اثنتيِن منها:  

..................................................................   

..................................................................   

ن�ضـــــاط

بشيٍء  الكفِر  في  الَعْوَدِة  �كراهيَة  الرسوَل  َه  َشبَّ
محسوٍس هو كراهيُة اإللقاِء في الناِر، فما الفائدُة   

من هذا التشبيِه؟
..........................................................................   

..........................................................................

ِتنا لرسوِل اهلِل  بالتعاوِن مع زمالِئَك اذُكْر بعَض األموِر التي تزيُد من محبَّ
� مستفيداً من األحاديِث التاليِة وغيِرها.  

- »من َصلَّى عليَّ صالًة صلَّى اهللُ  عليه بها عشراً «.)1(
- »من أطاعني دخَل الجنَة ومن عصاني فقد َأَبى«.)2(

...........................................................................................................   

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 1

 2

)1(   أخرجه مسلم في كتاب الصالة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم 384 .
)2(  أخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص برقم 6851.

1

2

3

3

4

5

احلديث الثاين

1

2



59

4

1 إذا ُبنيت العالقُة بين الناِس على أساِس الدنيا فما نتيجُة هذه العالقِة؟

2 ماذا يجُب عليك ُتَجاَه غيِر المسلميَن؟

3 إذا ُوِجَد ما ُذِكر في الحديِث من الصفاِت فما الذي يحصُل للمسلِم؟

4 لخص ما تعرفه عن أنس بن مالك        ؟ 

التقومي

تعالى  اهلِل  وأمِر  طاعِة  تقديُم   � ورسوِلِه  تعالى  اهلِل  محبِة  عالماِت  من 
اليوميِة كثيرٌة،    � على طاعِة وأمِر غيِرهما،وأمثلُتُه في حياِتنا  ورسوِلِه 

ومنها:
االستيقاُظ لصالِة الفجِر عند سماِع المؤذِن وَتْرُك النوِم.

...........................................................................................................   

...........................................................................................................   

             )اكتب مثالين آخرين(

 1

 
2

 
3

احلديث الثاين

4
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احلديث الثالث

)1(   أخرجه مسلم في كتاب اإليمان، باب إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم 82.

عن جابِر ْبِن عبِداهلِل         قال: سمعُت
ُجِل وبيَن  رسوَل اهلِل � يقوُل: »إنَّ بيَن الرَّ

الِة«)1(. ْرِك والُكْفِر َتْرَك الصَّ الشِّ

ُكْفُر تارِك ال�سالِة

المسلميَن قد يكوُن  ُيْفَقُد من ديِن اإلسالِم، وبعُض  ما  آخَر  الصالُة هي  لما كانت   
متهاونًا بالصالِة أو تاركًا لها، جاء هذا الحديُث في التحذيِر من الوقوِع في هذا الذنِب 

العظيِم، َوَقَرَن حاَلُه بحاِل من ليس بمسلٍم. 

احلديث الثالث
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التعريف بالراوي

. َلِميُّ اسُمُه ونسُبُه: هو أبو عبِداهلِل جاِبُر بُن عبِداهلِل الخزرجيُّ السُّ
أباه  ُأُحٍد، ألن  بدٍر وال  لم يشارْك في معركِة  الَعَقبِة وهو صغيٌر،  بيعَة  أخباره: شهد 
لروايِة  المكثريَن  ْضواِن، كان من  الرِّ الخندَق وبيعَة  َأَخواِته، لكنه شهد  استرعاه على 

الحديِث.
وفاته: ُتوفي سنة )77( من الهجرة. 

1 ِعَظُم أمِر الصالِة فهي عموُد اإلسالِم، وال يستقيُم الديُن بال صالٍة.

     الصالُة هي الفارُق العمليُّ بين اإلسالِم والكفِر.
3 الصالُة هي أوُل ما ُيسأُل عنه العبُد يوَم القيامِة من أعماِلِه.

ْت سائُر أعماِلِه الصالحِة األخرى. ْت صالُة العبِد ُردَّ 4 إذا ُردَّ

َم أيَّ عمٍل عليها.  5 يجُب على المسلِم أن يبادَر إلى الصالِة وال يقدِّ

6 للصالِة فوائُد كثيرٌة في الدنيا وأجٌر عظيٌم في اآلِخرة.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

ن�ضـــــاط

عند أدائك لصالِة الظهِر مع زمالِئَك في المدرسة تلحُظ تصرفاٍت 
غيَر مقبولٍة من بعِض الطالِب قد ُتْبِطُل الصالَة، اكُتْب أربعًة من   

هذه المظاهِر، واْعِرْضها على معلِّمك.
.................................... 1

  .................................... 2

  .....................................    

.......................................... 3

.......................................... 4

2

1

احلديث الثالث
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احللوُلاألسباُب

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

هناك أسباٌب تجعُل المسلَم ال يستيقُظ لصالِة الَفْجِر، ناِقْش مع زمالِئَك 
ْل    َسجِّ ثم  لها،  الحلوِل  َوْضــِع  مع  األسباَب  هذه   - المعّلم  بإشراِف   -

مختصَر ما تتوصلوَن إليه.

يتهاوُن بعُض الشباِب بالصالِة فيتركونها، بالتعاوِن مع مجموعِتَك: َبيِّْن 
أسباَب هذا التهاوِن ، والِعالَج المقترَح َلُه.  

2

3

الِعالُج املقتَرُحأسباُب التهاُوِن
1..........................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................

4..........................................................................................................................................

احلديث الثالث
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قاَل رسوُل اهلِل �:»َمَثُل الصلواِت الخمِس    
أحِدكم  باِب  على  َغْمٍر  جاٍر  نهٍر  كمثِل 

يغتسُل منه ُكلَّ يوٍم خمَس مراٍت«)1( 
- اكُتْب فائدًة من هذا الحديِث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

األذاِن،  المساِجِد عند سماِع  إلى  الذهاِب  الشباِب عن  بعُض  يتكاسُل 
التخلَف عن الصالِة، اكتب هذه    ُتبيُح لهم  بأموِر ال  وذلك النشغاِلهم 

الشواغل.
...................................................................................................... 1   
...................................................................................................... 2   
...................................................................................................... 3   
...................................................................................................... 4   

)1(  أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة باب المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات برقم 668.  

4

5



64

ن�ضـــــاط
اكُتْب رسالًة تنصُح بها زمياًل لك علمت أنه يترُك الصالَة.

َن فما الواجُب عليه أن يفَعَلُه؟ 1 إذا َسِمَع المسلُم المؤذِّ

2 اذكر آيًة من القرآِن الكريِم تدلُّ على أهميِة الصالِة.

3 ما الفارق العملي بين اإلسالم والكفر؟

4 لماذا لم يحضر جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه معركة بدر وأحد؟

التقومي

6

احلديث الثالث

........................................................................

.....................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.....................................................................      

..................................................................           

..............................................................                 

..........
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)1(   أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر اهلل عزوجل برقم 6407.

عن أبي موسى األشعري    
قاَل: قال النبيُّ �:»مَثُل الذي 

يذكر ربَُّه، والذي ال يذكر ربَُّه َمَثُل الَحيِّ 
والَميِِّت«.)1(

ْلُه في المكاِن المناسب: - اختر من التالي ما يكون عنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث وَسجِّ

 مناسب للحديث يدلُّ على جزء من الحديث ال عالقة له بالحديث العنوان

َفْضُل الَحيِّ على الميِِّت.

َفْضُل ِذْكِر اهلِل.

المسارعُة إلى الخيِر.

........................................................................

التعريف بالراوي

 اسُمُه ونسُبه: هو أبو موسى عبُداهلِل بُن قيٍس األشعريُّ رضي اهلل عنه. 
 أخباره: أسلم في مكة، وهاجر إلى الحبشِة، وبعثه النبيُّ � إلى اليمِن داعيًا ومعلِّمًا 
وأميراً، وتولى إمارَة البصرِة في عهِد عمَر         ، والكوَفَة في عهِد عثماَن         ، استمَع 
وذلك  داوَد«،  آِل  مزاميِر  من  ِمْزماراً  ُأوتيَت  »لقد  له:  فقال  لقراَءِتِه  يومًا   � الرسوُل 

ِلُحْسِن صوِتِه بالقراءِة للقرآِن الكريِم.
وفاته : توفي سنة )42(هـ.

65

احلديث الرابع
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ن�ضـــــاط

ْد األحواَل التي ُتَقاُل فيها األذكاُر التاليُة: لكل حاٍل ِذْكٌر يختصُّ به؛ َحدِّ
  

ْكُر احلاُل التي يقال فيها الذِّ
ُغْفراَنَك.

اِت من شرِّ ما خلق. أعوُذ بكلماِت اهلِل التامَّ
بسِم اهلِل، توكلُت على اهلِل، وال حوَل وال قوَة إال باهلِل.

احلمُد هلِل.

األذكاِر  من  وغيرها  القرآِن  وقراءِة  والتحميِد  والتسبيِح  بالتهليِل  يكوُن  تعالى  اهلِل  ِذْكُر   1

الشرعيِة.
ْكُر حياٌة للقلوِب؛ ألنه يحصل به: 2  الذِّ

ُق باهلِل تعالى.  أـ التعلُّ
ب- طمأنينُة القلِب وراحُتُه.

.  جـ- الحفُظ من شياطيِن اإلنِس والِجنِّ
3  الُمْعِرُض عن ِذْكِر اهلِل تعالى ُيْشِبُه الميَِّت.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

1

َضْع سؤااًل مناسبًا لإلجابِة التاليِة :
                  س/ ............................................................................................................................  

           جـ / أذكاُر الصالِة، أذكاُر الصباِح والمساِء، أذكاُر النوِم، أذكاُر الطعاِم 
َراِب، أذكاُر قراءِة القرآِن، االستغفاُر. والشَّ

2

احلديث الرابع
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)1( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة برقم 4723.

عن أبي هريرة       قال: وكلني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحفظ زكاة رمضان، 
فأتاني آٍت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: ألرفعنك إلى رسول  

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، 
فإنه لن يزال عليك من اهلل حافظ وال يقربك شيطان حتى تصبح، وقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َصَدَقَك وهو كذوب ذلك شيطان)1(.
ِة: ْل فائدتيِن من فواِئِد هذه الِقصَّ َسجِّ

...............................................................................................................  1    

............................................................................................................... 2    

ْكُر التنفيذالذِّ
النعم

أذكاُر الصباِح واملساِء.
ُدَعاُء دخوِل املنزِل واخلروِج منه.
ُدَعاُء دخوِل اخلالِء واخلروِج منه.

ُدَعاُء دخوِل املسجِد واخلروِج منه.
التسميُة قبل الطعاِم.
َحْمُد اهلِل بعد األكِل.

المعجِم  إلى  بالرجوِع  تعالى،  اهلِل  ــِر  ِذْك على  تحثُّ  آيــاٍت  ة  ِعــدَّ وردت 
ْل آيتيِن    الُمَفْهِرِس أللفاِظ القرآِن الكريِم أو أحِد البرامِج الحاسوبيِة َسجِّ

ورد فيهما الحثُّ على ِذْكِر اهلِل تعالى.
1 اآليُة األولى، قولُُه تعالى: ﴿.....................................................﴾.

2 اآليُة الثانيُة، قولُُه تعالى: ﴿......................................................﴾.

الجدوِل  َحَسَب  لها  تطبيِقك  ومدى  اليوميِة  األذكــاِر  مع  نفَسك  ْم  َقــوِّ
التالي:  

3

4

5
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1 اذُكْر فائدتيِن من فواِئِد ِذْكِر اهلِل تعالى.

2 ما فائدُة تشبيِه الذي ال يذكر َربَُّه بالميِت ؟

ْكِر موٌت للبدن ولو كان حّيًا حياًة طبيعية،من أين نأخذ ذلك من  3 َتْرُك الذِّ

الحديث؟

4 ما أهم صفات عبداهلل بن قيس          ؟

التقومي

احلديث الرابع

68
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احلديث اخلام�س

)1(   أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب حب رسول اهلل � من اإليمان، برقم 15واللفظ له. ومسلم في كتاب اإليمان، باب وجوب محبة رسول اهلل � أكثر من األصل 
والولد والوالد والناس أجمعين برقم44. 

عن أنٍس         أن
رسوَل اهلِل � قال: »ال يؤمُن أحُدكم 

حتى أكوَن أحبَّ إليه من والِدِه وَوَلِدِه 
والناِس أجمعيَن«.)1(

ُة ر�سوِل اهلِل � بَّ َمَ

 أيُّهما أحبُّ إليك، رسوُل اهلِل � أم والداك؟
 اإلجابُة الصحيحُة هي ما يدل عليه الحديث التالي:

التعريف بالراوي

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه: .......................................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................

1 وجوُب محبِة الرسوِل � وتقديُمها على محبِة الناِس جميعًا حتى الوالُد والولُد والنفُس.

2 محبُة الرسوِل � من اإليمان.

3 من عالماِت محبِة رسوِل اهلِل �:

َق أخباَرُه. أ-   أن نطيَعُه في أوامِرِه، ونجتنَب نواِهَيه، ونصدِّ
ب- أن نصلَِّي عليه عند ِذْكِرِه، وبعد اأَلذاِن، وفي الدعاِء.

جـ- أن نقتدَي به في أقواِلِه وأفعاِلِه.
َم محبَة الرسوِل � على محبِة النفِس والَخْلِق. د-  أن ُنَقدِّ

هـ- أن نكُتَب جملة � كاملًة وال نكتفي بـ ) ص(. 

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث
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ن�ضـــــاط

َضَرَب الصحابُة رضَي اهللُ  عنهم أروَع األمثلِة في محبِة الرسوِل � وفداِئِه 
مدرسِتَك،    في  ِم  التعلُّ مصاِدِر  إلى  ارِجــْع  معلِّمك  بإشراِف  بنفوِسهم، 

واستخرْج من موضوِع غزوِة ُأُحٍد موقفًا من هذه المواِقف.
...............................................................................................................    
...............................................................................................................    

...............................................................................................................    

بالتعاوِن مع مجموعِتَك : امأل الجدوَل التالَي :
  

1

2

أمثلٌة تدلُّ على َضْعِف محبِة النبيِّ �أمثلٌة تدلُّ على محبِة النبيِّ �
َتْرُك الصالِة والسالِم عليه عند ِذْكِرهكثرُة الصالِة والسالِم عليه 

َضْع الكلماِت التاليَة في مكاِنها الصحيِح:
)َأَمر، َنَهى وَزَجر، َأْخَبر(  

- ِمْن عالماِت محبِة الرسوِل �:
    أ- طاَعُتُه فيما .....................................................
    ب- تصديُقُه فيما ............................................
    جـ- اجتناُب ما عنه ..........................................

3

احلديث اخلام�س
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احلديث اخلام�س

1 في أيِّ موضٍع من الصالِة ُيَصلَّى على الرسوِل �؟

بيِّن   ،)1(» عليَّ ُيَصلِّ  فلم  عنده  ُذِكْرُت  من  »البخيُل   :� اهلِل  رسوُل  قال   2

معنى هذا الحديث.

3 ما حكم محبة النبي � ؟

4 ما عالمات محبتك للنبي �؟

5 ماذا تعرف عن راوي الحديث        ؟

التقومي

)1( أخرجه أحمد برقم  1736 ، والترمذي 5/551برقم 3546،والنسائي 5/34برقم 8100،وابن حبان 3/189 برقم 909

معلومات اإثرائية

في الهجرِة من مكَة إلى المدينِة ضرب الصديُق            أروَع األمثلِة 
في محبِة الرسوِل � و فداُه بنفِسِه في مواِقَف كثيرٍة، فدخل الغاَر 
اه وَسدَّ جميَع ُشُقوِقِه،ورتََّب أمَر الطعاِم  قبل النبيِّ � وأصلحه وسوَّ
ومن يقُدم به إليهما وهما في الغار. وبعد خروِجهما من الغاِر كان 
ة عن  ة أمامه، وَمرَّ ًة َخْلَف الرسوِل �، وَمرَّ يُق يمشي َمرَّ دِّ أبو بكٍر الصِّ
ة عن يساِرِه، حتى يتأكَد من أنه ليس هناك أحٌد يطلب  يميِنِه، وَمرَّ

الرسوَل �. 
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)1(   أخرجه البخاري في كتاب األيمان، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه رقم 13، ومسلم في كتاب اإليمان،باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب 

ألخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير قم 45.

عن أنٍس          قال: قال 
رسوُل اهلِل �: »ال يؤمُن أحُدكم حتى 

ُه لنفِسِه«.)1( ُيِحبَّ ألخيه ما ُيحبُّ

ِص: - اختر من اآلتي ما يكون عنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث، واكُتْبُه في الموضِع الُمَخصَّ
  من اإليماِن الُحبَّ في اهلل.   محبُة المسِلم ألخيه المسِلم ما يحبه لنفسه.   َفْضُل محبِة الخيِر للناِس.

1 من كماِل اإليماِن أن يحبَّ المسِلُم ألخيه ما يحبُّ لنفِسِه من الخيِر، وأن يكره له ما 

. رِّ يكره لنفِسِه من الشَّ
2 الَحَسُد والِحْقُد، والبغضاُء أمراٌض ُتْنِقُص اإليماَن.

َح خطأه، وُتْرِشَده إلى الخير، وَتُكفَّ عن ُظْلِمه. 3 من محبِة أخيك المسِلِم أن ُتَصحِّ

ِة وغيِرها. 4 على المسِلِم أن َيْحَذَر من كل ما يؤثُر في المحبِة كاألناِنيَّ

5 المسِلُم العاصي يجتمُع فيه الُحبُّ في اهلِل والُبْغُض في اهلِل ؛ فُيَحبُّ لما معه من اإليمان، 

وُيبَغُض ألجِل معاصيه.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

احلديث ال�ساد�س

..........................................................................

التعريف بالراوي

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه: .......................................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................
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احلديث ال�ساد�س

ن�ضـــــاط

َرتِّْب الكلماِت التاليَة لتحصَل على جمل مفيدة:
 ) أ ( الُحبُّ في اهلِل - من النفس - من فوائد - نزع األنانية.  

......................................................................................................... 
)ب( البغض - في اهلل - والدم - والمال - للغير - اليعني - استحالل 

النفس.
...........................................................................................................   

ُه ألخواِنَك المسلميَن؛ مما هو عندك من الخير: ْد أمثلًة لما تحبُّ َعدِّ
  ....................................................................................................... 1   

....................................................................................................... 2   

بالتعاوِن مع مجموعتك : امأْل الحقوَل التاليَة بما يناسبها:
  

من نتاِئِج عدِم محبِة اخليِر للناِسمن نتاِئِج محبِة اخليِر للناِس

.............................................. 1

.............................................. 2

.............................................. 3

.............................................. 1

.............................................. 2

.............................................. 3

1

2

3
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ُه.....«  ِه يوم ال ِظلَّ إال ِظلُّ هم اهلل ُ في ِظلِّ 1 قال رسوُل اهلِل �:»سبعٌة ُيظلُّ
قا عليه«.)1( وذكر منهم..... »رجالِن تحابَّا في اهلِل اجتمعا عليه وتفرَّ

- ما الجزاُء الذي ذكره الرسوُل � لمن تحابَّا في اهلل؟
2 ما األسباُب الجالبُة للمحبِة بين المسلميَن؟

3 ضع الكلماِت التاليَة في ُجَمٍل مفيدٍة من خالل ما استفدَته من الحديث: 

)إرشاد الضال، الحقد، معاونة المحتاج، محبة الوالدين، المعلم(.
4 متى توفي أنس بن مالك         . 

التقومي

)1(  أخرجه البخاري باب من جلس ينتظر الصالة وفضل المساجد برقم 660،ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة برقم 1031.

 عن أبي هريرة          عن النبي  � أن رجاًل زار أخًا له في قرية أخرى فأرصد اهللُ  له على َمْدَرجِتِه َمَلكًا فلما أتى عليه قال: 
أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمٍة َتُربُّها؛ قال: ال، غير أني أحببُته في اهلِل عز وجل. 

قال: فإني رسوُل اهلِل إليك بأن اهللَ  قد أحبك كما أحببَته فيه. أخرجه مسلم 1988/4باب فضل الحب في اهلل.

معلومات اإثرائية

في َضْوِء ما فهمَت من الحديِث ما رأُيك فيما يلي مع التعليل:
ُقوا عليه.   - طالٌب يمنُع عن زمالِئِه َبْعَض المعلوماِت حتى ال يتفوَّ

الرأي : ................................................................................................................................

التعليل : ............................................................................................................................

فِّ األوِل ويريد أن يسِبَق زمالَءُه. ُر للصالِة، وَيُصفُّ في الصَّ - طالٌب ُيَبكِّ

الرأي : .............. ................................................ .......................... .......................................

التعليل : .............. ........................................... .......................... .......................................

4

احلديث ال�ساد�س

74



75

احلديث ال�سابع
احلديث ال�سابع

)1(   أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي� برقم 3559واللفظ له، ومسلم في كتاب الفضائل باب كثرة حيائه برقم 2321.

عن عبد اهلل بن عمرو 
 قال: لم يكن النبيُّ  � فاحشًا 

شًا وكان يقول:»إنَّ ِمْن خياِركم  وال متفحِّ
أحَسَنكم أخالقًا«.)1(

ِفـــْعـــُل الــفــضــائــِل 
وَتْرُك الرذائِل.

اسُمه ونسُبُه: هو عبُداهلِل بُن عمرِو بِن العاِص الُقَرِشيُّ ، هو وأبوه صحابيان        . 
أخباره: أسلم قبل أبيه، وُيَعدُّ من صغاِر الصحابِة        ، كان عالمًا عابداً كثيَر الصياِم 
الُمْكِثريَن من رواَيِتِه، ألنه كان  النبوِي  الحديِث  اِظ  الكريِم، وهو من ُحفَّ القرآِن  وقراءِة 

عارفًا بالكتابِة ويكتب ما يسمُعُه من النبيِّ �. 
وفاته : توفي سنة )65(هـ. 

أفضلكم.

لذي  ملتفحُش:ا ا
القبيَح  يتعمد 
ــــــــــواِل  ـــــن األق م

واألفعال.

ــاحــش: الــذي  ــف ال
ــَح من  ــُب يــأتــي مــا َق

األقواِل واألفعاِل.

في  ْلُه  وَسجِّ يأتي  فيما  للحديث  موضوعًا  يكون  أن  يصُلُح  الذي  المعنى  اختر   •
المكاِن المخصِص:

     أ- صفاُت النبيِّ �.             
     ب- َفْضُل األخالِق الحسنِة.             
     جـ- الُبْعُد عن األخالِق السيئِة.   

 الُخُلُق الجميُل عنواٌن على صاحبه، وكذلك كان ُخُلُق رسوِل اهلِل �.

..........................................................................

التعريف بالراوي
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استخِرْج من المجموعِة التاليِة ما ال ينتمي إليها مع بياِن السبب:
  

السببالينتمياملجموعة

الَكَرُم، الشجاعُة، الغضُب، البشاشُة.

ْخِريُة،االستهزاُء، احِلْلُم. ْعُن، السُّ اللَّ

 
ِم بإشراِف معلِّمك، اكُتْب اثنتيِن من فواِئِد هذا  بالرجوع إلى مصاِدِر التعلُّ

الحديث:  
 قال رسوُل اهلِل �: »َأْكَمُل المؤمنيَن إيمانًا أحسُنُهم ُخُلقًا«)1(.

..................................................................................................... 1

  ..................................................................................................... 2

)1(  أخرجه أحمد جـ 2/472برقم 10110،وأبو داود جـ 4/220برقم 4682،والترمذي جـ3/466برقم 1162.   

1 على المسلِم أن يقتدَي برسوِل اهلِل � في أخالِقِه وُكلِّ أموِرِه.

2 ُحْسُن الُخُلِق من اإليماِن.

3 أقرُب الناِس من رسوِل اهلِل � يوم القيامة أحسُنُهم أخالقًا.

4 صاحُب الُخُلِق الَسيِّىِء بعيٌد من الخيِر وأهِلِه.

ُبها : ُفْحُش القوِل والعمِل. 5 من الصفاِت الذميمِة التي يجُب على المسلِم تجنُّ

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

1

2

احلديث ال�سابع
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اكُتْب أضداَد األخالِق التاليِة:
 

ضدهاخللق
الَكَرُم

الَكِذُب 

إفشاُء السالِم

اإليثاُر

البشاشُة

ف الصحيح  أمامك بعُض المواِقِف التي يمكن أن تتعرض لها،ما التصرُّ
نحوها؟ 

التصرف الصحيحاملوقف
سمعَت طالبًا َيُسبُّ طالبًا آخر.

طالٌب ُيْكِثُر اللَّْعن.

طالٌب يتكبُر على زمالِئِه .

3

4

بالتعاوِن َمَع زمالِئَك َبيِّْن كيف يصبُح المسلُم َحَسَن الُخُلِق؟
  .....................................................................................................

  .....................................................................................................

      

5
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1 هناك منزلٌة عظيمٌة يوم القيامِة لمن َحُسَن ُخُلُقُه، فما هذه المنزلُة؟

 ، َبِويِّ النَّ بالتوجيِه  تلتزم  ولم  بك  ت  َمرَّ التي  المواِقِف  من  موقفًا  ْر  تذكَّ  2

ُف  اكتب الموِقَف،وما هو التصرُف الذي عملته مع هذا الموِقِف، والتصرُّ
الصحيُح ُتَجاَهُه.

3 اذكر فائدتين من الحديث.

4 لخص ما تعرفه عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.

التقومي

احلديث ال�سابع

78
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احلديث الثامن

)1(    أخرجه البخاري في كتاب األدب، باب الحياء رقم 6117. ومسلم في كتاب اإليمان باب عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان برقم 37.

 عن ِعْمراَن بِن ُحَصيٍن       
قال: قال رسوُل اهلِل �:»الحياُء ال يأتي إال 

ِبَخيٍر«.)1(

التعريف بالراوي

اسمه : هو ِعْمراُن بُن ُحَصيٍن الُخَزاِعيُّ           . 
صفاته وأخباره: أسلم هو وأبوه، وكان من علماِء الصحابِة وُفَقهاِئهم، تولى البصرَة في 

ِخالَفِة ُعَمَر بِن الخطاِب       .
وفاته : توفي سنة )52( هـ في البصرة.

ُخُلٌق يبعث على 
ترِك القبيِح وِفْعِل 

احلَسِن.

ُل احَلَياِء َف�سْ

كان من صفاِت النبيِّ � الحياُء، فقد سمع أحَد الصحابِة َيِعُظ أخاه في الحياء فكان 
جواُب النبيِّ � هو ما جاء في هذا الحديث:

ِق بها. 1 الحياُء من األخالِق التي حثَّ اإلسالُم على التخلُّ

2 من الحياِء اجتناُب األخالِق المذمومِة واأللفاِظ السيئِة.

3 الحياُء مفتاٌح لكل خيٍر؛ ألنه يدعو إلى فعِل الفضائِل ويمنُع من ِفْعِل الرذائِل.

4 ليس من الحياِء المحموِد َتْرُك العمِل الصالِح َخَجاًل من الناِس.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث
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الحياُء نوعاِن: األوُل : حياٌء محموٌد، وهو الذي يبعُث على ِفْعِل الَحَسِن 
وترِك القبيِح.

والثاني: حياٌء مذموٌم، وهو الذي يبعث على َتْرِك الحسن، وفعِل القبيِح.
بالتعاون مع مجموَعِتَك : َمثِّْل على هذين النوعين:

أمثلٌة على احلياِء املذموِمأمثلٌة على احلياِء احملموِد
َتْرُك األمِر باملعروِف خجاًل من الناس.1

2

3

4

اختر من اآلتي ما يكون من الحياء: 
  

ليس من من احلياءاجلملة
السبباحلياء

مخاطبُة الوالديِن بصوٍت غيِر مرتفع.

النميمُة والِغيبُة بني الناس.

إخباُر الطالِب بأفعاِلِه القبيحِة.

عدُم احتراِم اآلخريَن.

إظهاُر املعصيِة أماَم اآلخريَن.

التواُضُع للناِس.

احتراُم املعلِم

1

2

احلديث الثامن
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احلديث الثامن

1 هناك صحابيٌّ تستحي منه المالئكُة كما أخبر الرسوُل � ، هو:

 O ُعَمُر بُن الخطاِب      .
 O سعد بُن أبي وقاٍص      .

 O عثماُن بُن عفاَن      .

2 اذكر فائدتيِن من فواِئِد الحديِث.

3 ما صفات وأخبار راوي الحديث       .

التقومي

ل على احلياِء هاأمثلٌة ملواِقَف تدُّ أمثلة ِلِضدِّ
.................................................................. - 1.................................................................. - 1

.................................................................. - 2.................................................................. - 2

.................................................................. - 3.................................................................. - 3

 

3 من خالل مالحظاتك امأل الجدوَل بما يناسب:

ِلَتْرِك ُخُلِق الحياِء آثاٌر سلبيٌة على المسِلِم، اذكر اثنيِن منها:
.................................................................................................. 1

.................................................................................................. 2

4
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)1(   أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب قول النبي � يّسروا وال تعّسروا برقم 6126واللفظ له. و مسلم كتاب الفضائل،باب مباعدته � لآلثام واختياره من المباح برقم 2327.

عن عائشَة 
َر رسوُل اهلِل � بين  قالت: )ما ُخيِّ

أمريِن َقطُّ إال أخذ أيَسَرهما، ما لم يكن 
إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعَد الناِس منه، وما 
انتقَم رسوُل اهلِل � لنفِسِه في شيء َقطُّ إال أن 

ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اهلِل فينتقُم بها هلل(.)1(

أسهلهما.
اإلثم: الذنب.

ــفــعــل مـــا حــرم  ُي
اهلل.

أبًدا.

..........................................................................

كان الرسوُل � القدوَة في التحلِّي باألخالِق الحميدِة ؛ فكان يختاُر أيسَر األمريِن ويعفو 
عن الناس.

ن  ُة ُجَمٍل مختارٍة حول موضوِع الحديِث، من خالل عنواِن ُكلِّ مجموعٍة َدوِّ - أمامك ِعدَّ
ْله عنوانًا للحديث. رأَيك في كل جملٍة، ثم اختر أقرَبها لموضوِع الحديِث، وَسجِّ

 مناسب للحديث يدلُّ علىجزء  من الحديث ال عالقة له بالحديث العنوان

االنتقاُم ممن اعتدى عليك.

العفُو والمسامحُة.

إنكاُر المنكِر.

احلديث التا�سع
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التعريف بالراوي

 ُ ُأمُّ المؤمنيَن عائشُة بنُت أبي بكٍر الصديِق رضَي اهلل   اسمها : الصحابيُة الجليلُة 
عنهما.

 أخبارها : زوجُة الرسوِل � ، اشتهرت بعلِمها وِفْقِهها، روت كثيراً من األحاديث.
 وفاتها : توفيت سنة )57( هـ.

1 اإلسالُم يدعو إلى الُيْسِر والسماحِة والَعْفِو.

2 من صفاِت النبيِّ � العفُو والتسامُح والصبُر على األذى، فعلى المسلِم أن يقتدَي به 

في ذلك.
3 التسامُح ال يكوُن في حقوِق اهلِل تعالى؛ كالسكوِت على من يفعل المنكَر.

4 ُحُرماُت اهلِل وحدوُدُه وأواِمُرُه يجُب تعظيُمها واحتراُمها وَيْحُرُم انتهاُكها.

5 عند تطبيِق المسلِم للعفِو والمسامحِة، يستفيد أمريِن : 

     أ - الثواَب من اهلِل تعالى. ب - محبَة الناِس وتقديَرُهم.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث
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)1( أخرجه البخاري جـ 5/2188برقم 5472، ومسلم جـ 2/730برقم 1057.

في الحديث داللٌة على وجوِب إنكاِر المنكِر، بيِّن هذه الداللة.
  ...........................................................................................................   

...............................................................................................................    

...............................................................................................................    

َر ذلك في ُعُنِق النبيِّ  جاء أعرابيُّ إلى النبيِّ � َفَجَذَبُه من رداِئِه حتى َأثَّ
�، وقال: يا محمُد، ُمْر لي بعطاٍء، فالتفَت إليه النبيُّ � متبسمًا، وأمر   

له بعطاء.)1(
- اكتب العالقة بين الحديث وهذه القصة:

...............................................................................................................    

...............................................................................................................    

...............................................................................................................    

1

2

1 دلَّ هذا الحديُث على فضيلِة ُخُلِق َتْرِك االنتقاِم للنفِس، هل يشمُل ذلك 

ح ذلك. َتْرَك الدفاِع عن النفِس؟ وضِّ
ْح الَخَطَأ: ( أوعالمة )×( أمام الُجَمِل التاليِة وَصحِّ 2 ضع عالمة )

 1ـ السكوُت عن المنكِر اليدخل في العفِو والتسامِح.                     ) (
د ضعفًا وَعْجزاً.                                          ) (  2ـ العفُو والتسامُح ُيعَّ
 3ـ العفُو والتسامُح يكوُن في حقوِق اهلِل تعالى.                              ) (

3 لخص ما تعرفه عن عائشة       .

التقومي

احلديث التا�سع

84



 عن أبي موسى األشعريِّ      
قال: قال رسول اهلل �:»االستئذاُن 

ثالٌث فإن ُأِذَن لك
و إال فاْرِجْع«.)1(

85

احلديث العا�سر

)1(   أخرجه البخاري بلفظ مختلف،في كتاب االستئذان باب التسليم واالستئذان ثالثا رقم 6245، و مسلم في كتاب األدب باب االستئذان رقم 2154 واللفظ له.

ثالث مرات. اإلذِن  َطــــَلــــُب 
بالدخول.

..........................................................................

جــاء أبو موسى إلى ُعَمـــَر بِن الخطـــاِب        فقــال: السالُم عليكم، هذا عبُداهلِل بُن 
 ، قيٍس، فلم يأذْن له، فقال: السالُم عليكم هذا أبو موسى، السالُم عليكم هذا األشعريُّ
، فجاء فقال: يا أبا موسى ما  وا عليَّ وا عليَّ ُردُّ ثم انصرف، فقال عمر بن الخطاب: ُردُّ

ك؟ كنا في شغل، فأورد أبو موسى هذا الحديث: َردَّ
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َة خياراٍت لتختاَر منها عنوانًا مناسبًا لهذا الحديث: - أمامك ِعدَّ
      االستئذاُن ثالٌث.                       وجوُب االستئذاِن.

       السالُم عند االستئذاِن.             من آداِب االستئذاِن.

1 من أدِب االستئذاِن عدُم الوقوِف أماَم الباِب وأن َيْطُرَق الباب ثالَث َمّراٍت، ويكون 

ٍة فاصٌل َزَمِنيٌّ لُيْعِطَي ُفْرصًة إلجابِة من يسمعه، وال مانَع من الزيادِة  ٍة ومرَّ بين كل مرَّ
ِه عدُم سماِع صاحِب المنزِل لطرِقِه. على ثالٍث إذا غلب على َظنِّ

2 إذا ُأِذَن لإلنساِن و إالَّ يرجُع بدون أن يتضايَق من ذلك.

ِه  بُمنبِّ بإزعاِجِه  الداخِل، وال يكوُن  في  َمن  الذي يسمعه  ْرِق  بالطَّ االستئذاُن يكون   3

ْغِط على مفتاِح الَجَرِس  السيارِة أو الدراَجِة، وال باألصواِت المرتفعِة، وال بإطاَلِة الضَّ
ونحِو ذلك.

كالُغْرفِة  الخاصِة،  ولألماكِن  الَفْصِل  ولدخوِل  البيِت  لدخوِل  يكوُن  االستئذاُن   4

ونحِوها.
َظِر ، فال يجوُز للمسلِم أن ُيْطِلَق َبَصَرُه في بيوِت  5 إنما ُشِرُع االستئذاُن من أجل النَّ

اآلخريَن.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديِث

احلديث العا�سر

التعريف بالراوي

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه ونسُبُه: .......................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................
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عند استئذاِنك للدخوِل، يستحبُّ أن يكوَن وقوُفك على أحِد جانبي 
الباب ال في وجهه؟ فلماذا؟    

...........................................................................................................   

...........................................................................................................

قاَل رسوُل اهلِل �: »إنما ُجِعل االستئذاُن من أجل الَبَصِر«)1(.
يناسب موضوع    بما  الحديِث  التي تستفيدها من هذا  الفائدَة  اذكر   -

ْرِس: حديِث الدَّ
...............................................................................................................    

...............................................................................................................    

)1( أخرجه البخاري في كتاب االستئذان باب االستئذان من أجل البصر برقم 6241، ومسلم في كتاب األدب، باب تحريم النظر في بيت غيره برقم 2156.

1

2

عبداهلل،  بن  جابر  مالك،  بن  »أنــس  وهم  األحاديث  رواة  الصحابة  من  ستة  بك  مر 
أبوموسى األشعري، عبداهلل بن عمرو بن العاص، عمران بن حصين، عائشة بنت أبي 

بكر، رتبهم على حسب وفاتهم )93 - 77 - 42 - 65 - 52 - 57(.

مكان الوفاة إن وجدسنة وفاتهاسم الصحابي
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1 كيف َيستأذُن المسِلُم إذا أراَد الدخوَل؟

بدون  تدخُل  أو  تستأذُن  هل  مفتوحًا  تقصده  ال��ذي  البيِت  ب��اُب  كان  لو   2

استئذاٍن؟

( أوعالمة ) ×( وصّحح الخطأ: 3 ضع عالمة )

  أ- يجوُز النظُر من ُثْقِب الباِب.                                                           )  (
 ب- ال مانَع من الزيادِة على ثالِث َمّراٍت في االستئذاِن إذا َظنَّ عدَم سماِع َمن في البيت . )   (

التقومي

احلديث العا�سر



ثالثًا: 

الـفـقـــــه



المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد: 

فالكتاب الذي بني يديك ـ أخي الطالب ـ  هو مقرر الفقه للصف السادس االبتدائي في طبعته اجلديدة، وهو مقرر يقرب إليك األحكام الشرعية  
لبقية أحكام الصالة، وهي: صالة اجلمعة والعيدين واخلسوف والكسوف واالستسقاء وصالة اجلنازة، وما يتعلق بركن الزكاة، كما يرشدك لبعض 
اآلداب والسلوكيات املتعلقة بهذه العبادات العظيمة، ويقدر علمك وعملك بها، ودعوتك إليها تكون بإذن اهلل تعالى ممن أراد اهلل تعالى بهم اخلير؛ 

حيث أخبر رسولنا � بقوله: »من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين«)1(.
 وقد يسر اهلل تعالى صياغة موضوعات املقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبًا فاعاًل داخل الصف، تشارك في تطبيق نشاطات الدرس، وتتولى 
البحث عما حتتاجه، وتتعاون مع زمالئك في إثراء املادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده تتمثل األحكاَم الشرعية في عبادتك والذي يقودك ـ بإذن 

اهلل ـ خليري الدنيا واآلخرة.
وقد روعي في هذه الطبعة ما يلي:

أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية، ليسهل عليك  فهمها، وتتمكن من استيعابها بأيسر طريق.
ثانيًا: تقريب املعلومة من خالل األشكال املناسبة لكل موضوع، والوسائل املقربة للفهم، واملرسخة للمعاني التي  يراد منك إدراكها.

ثالثًا: مشاركتك في تطبيق الدرس والبحث عن املعلومة واستنباطها من خالل:
أ ـ النشاطات: وهي تتيح لك الفرصة في احلوار واملناقشة وإبداء الرأي، وإثراء الدرس بإضافة معلومات مناسبة؛ ميكنك الوصول إليها عن طريق 
التعرف على مصادر التعلم املختلفة التي متكنك من الوصول إلى املعلومة حيث كانت؛ وهي كثيرة متنوعة ، وتتمثل في أهل العلم الذين أدركوا 
أحكامه ومراميه ، ووسائط التعلم املختلفة من الكتب والدوريات وأقراص احلاسب اآللي والشبكة العنكبوتية، وغيرها، وهي حتتاج منك أن تكون 

طالبًا نشيطًا فاعاًل، ورمبا احتاج بعضها أن تستعد له قبل الدرس بوقت كاف.
ولعل من املفيد بأن نذكرك بأن النشاطات التي في صلب الدرس والسابقة لفقرة )التقومي(، يطلب منك املشاركة فيها داخل الصف مع معلمك 

وزمالئك. 
ب ـ التمرينات الصفية: وهي تطبيقات على ما تعلمته في الدرس ، ميكن من خاللها ترسيخ فهمك وتقوميه ، و تبني مدى إدراكك جلزئيات 
املوضوع، واملقارنة بينها وإدراك الفرق بني املباحث املتشابهة، تقوم بحل هذه التمرينات في كتابك داخل الصف، ومن ثم عرضها على معلمك 

للتأكد من مدى صحة ما توصلت إليه.
ج ـ مساحات للتفكير: وهي تتيح لك فرصة التفكير والتأمل والنظر ، والتمرن على استنباط الفوائد، وضرب األمثلة، واملشاركة الفاعلة، مع 

توجيه معلمك وعنايته اخلاصة بك.
 د ـ التقومي: وهو آخر  محطة لك في كل موضوع في هذا الكتاب، وقيمة هذه الفقرة؛ هي أن تتأكد أنك فهمت األحكام التي درستها، 

وأصبحت قادراً على تطبيقها وإيصالها إلى اآلخرين.
 وقبل أن تودع هذه املقدمة  نحب أن نذكرك بأن بعض النشاطات والتمرينات واألسئلة بطبيعتها قد حتتمل أكثر من إجابة واحدة، وبعضها فيه 
مساحة للرأي والتفكير ، فال تتردد في اإلجابة عليها؛ فاملجال فيها واسع ، والقصد من إيرادها تنمية مهارات التعلم والتفكير، وتقوية الثقة بالنفس 

للتعبير عن الفكر ة، ولذا فمن املهم عند شعورك مبواجهة أي صعوبة في سؤال ما أو نشاط  أال تتردد في استشارة معلمك.
نسأل اهلل العلي القدير أن تكون الشاب الذي ينشأ في طاعة اهلل، مؤمنًا نافعًا لنفسك ومجتمعك وأمتك.  

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني.

)1( أخرجه البخاري برقم 70 ومسلم برقم 1037



وىل الوحدة الأ

�صالُة اجُلُمَعة
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تجُب صالُة الجمعِة على ُكلِّ مسلٍم ، بالٍغ ، عاقٍل، َذَكٍر ، مستوطٍن، لقوِلـِه تعالى: �  
                         

)3(.�           

�صالة اجلمعة

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- فضل يوم الجمعة.
2- أهمية صالة الجمعة.

3- شروط صحة صالة الجمعة.
4- مستحّبـات الجمعـــة وما ينهى عنه فيها.

يُتُه ُل يوِم اجلمعِة واأهّمِّ َف�صْ

الدرس
األول

1

ُحْكُم �صالِة اجلمعِة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه مسلم: في كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة  برقم )854(.

)2( من مصادر التعّلم التي يمكن الرجوع إليها: كتاب زاد المعاد البن قيم الجوزية الجزء األول، وكتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي، وكتب 
الحديث، والفقه،وأي برنامج حاسوبي مناسب.

)3( اآلية 9 من سورة الجمعة .

 � ــةِ محمٍد  مَّ أِلُ تعالى   ُ    يوُم الجمعِة يوٌم عظيٌم، اختاره اهلل 
وجعله أفضُل أياِم األسبوِع، يقول النبّيُّّّّّّّ �: »خيُر يوٍم طلعت 
الجنَة،  ُأْدِخــَل  وفيه  آدُم،  ُخِلَق  فيه  الجمعِة؛  يوُم  الشمُس  عليه 

وفيه ُأْخِرَج منها، وال تقوُم الساعُة إال في يوِم الجمعِة«)1(.
يِتِه،  أهمَّ على  يــدلُّ  وذلــك  كثيرٌة،  خصائُص  الجمعِة  وليوم 

ِم المختلفِة)2(، اذكر بعَض هذه الخصاِئص:  بالرجوِع إلى مصادِر التعلُّ
 هو أفضُل أياِم األسبوِع.

 ...........................................................................  2      ............................................................................  1  

 ............................................................................  4      ............................................................................  3

َََُُُ
ِ
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............................................................................ -1

............................................................................ -2

............................................................................ -3

............................................................................ -4

ِة �صالِة اجُلُمَعِة حَّ �ُصُروُط �صِ

يشترُط لصحِة الجمعِة أربعُة شروٍط هي:  
َوْقِت  ِمْثُل  وَوْقُتها  بعده،  وال  وِقتها  قبل  َتِصحُّ  فال  الَوْقُت،    1

صالِة الظهِر.
ْد وقَت صالِة الجمعِة: في ضوء معلوماِتك السابقِة َحدِّ

أوُل وقِت صالِة الجمعِة: .................................................................................................

آِخُر وقِت صالِة الجمعِة: .................................................................................................
2  حضوُر جماعٍة، وأقلُّ الجماعِة للجمعِة ثالثٌة، اإلماُم واثناِن معه.

3  االستيطاُن، ومعناه اإلقامُة الدائمُة في البلِد، فال تصحُّ صالُة الجمعِة من جماعٍة 

ون فيه.  ون ظهراً؛ إن لم يكن بقربهم مسْجٌد ُيَصلُّ خرجوا لنزهة بريٍة، بل يصلُّ
4  أن يسِبَقها ُخْطبتاِن. 

َفُة �صالِة اجلمعِة �صِ

ُة أن يقرَأ في الركعِة األولى  نَّ صالُة الجمعِة ركعتاِن، يجهُر فيهما اإلماُم بالقراءِة، والسُّ
بعد الفاتحة سورَة: .................................

وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة  سورَة: ................................. 

من خالل فهمك لمن تجُب عليهم 
ن ال تجُب  الجمعُة: اذكر أربعًة ِممَّ

عليهم صالُة الجمعِة:

ْف على هاتيِن السورتيِن، أو يمكنك الرجوُع إليهما في المصحِف مباشرًة  م تعرَّ بالرجوع إلى مصادر التعلُّ
ُف عليهما، السورتان رقم )87( و )88(. والتعرُّ
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1- يحرُم على من َحَضَر الُخْطبَة الكالُم، لقوِلِه �: إذا ُقْلَت لصاِحِبَك يوَم الجمعِة 
َأْنِصْت واإلماُم َيْخُطُب فقد َلَغْوَت. )1(

ى ِرقاَب الناِس؛ إال إذا رأى مكانا خاليًا. 2- يكرُه أن يتخطَّ

اُت اجلمعِة م�صتحبَّ

يستحبُّ يوَم الجمعة ما يلي:
الثياِب،  ولُْبُس أحسِن  والتنظُف  االغتساُل    1

والتطيَُّب عند الخروِج إلى صالِة الجمعِة.
2  التبكيُر بالخروِج إلى الصالِة، والحرُص على 

الصفِّ األوِل، والُقْرِب من اإلماِم. 
3  قراءُة سورِة الكهِف. 

4  اإلكثاُر من الدعاِء.

5  اإلكثاُر من الصالِة على النبيِّ �.

ِة الجمعِة، وهي كما يلي: 6  صالُة ُسنَّ

ُة الَقْبليُة، وليس لها عدٌد محدٌد، َفُتصلَّى ركعتيِن ركعتيِن، وما زاد فهو أفضُل. نَّ ) أ ( السُّ
ُة البعديُة، وهي ركعتاِن أو أربُع ركعاٍت. نَّ )ب( السُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري: في كتاب الجمعة، باب اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطب رقم )934(. ومسلم: في كتاب الجمعة،  باب في اإلنصات يوم الجمعة في 

الخطبة   583/2 )851(.

خطبُة �صالِة اجلمعِة

م أنَّ من شروِط صحِة الجمعِة أن يسِبَقها ُخْطبتاِن، وُكّلُّّّّّ واحدٍة  تقدَّ
من الُخْطبتيِن تشتمُل على ما يلي:

2  قراءِة شيٍء من القرآِن الكريِم.  1  َحْمِد اهلِل تعالى.           

3  الصالِة على النبيِّ �. 

4  الموعظِة والوصيِة بتقوى اهلِل تعالى.

ما ُيْنَهى عنه يوَم الجمعِة

1ِ



95 

وحدة صالة الجمعة

ما ُي�َصنُّ للخطيِب

ُم على الناس إذا دخَل المسجَد، وإذا صِعَد على المنبِر.  1  ُيَسلِّ

2  َيْفِصل بين الُخْطبتيِن بجلسٍة خفيفٍة.

3  يدعو للمسلميَن. 

ُر الُخْطبتيِن.  4  ُيَقصِّ

عًة  متنوِّ أفكارًا  اقترْح  ثم  الجمعِة،  ُخْطبِة  فواِئَد  ْن  َبيِّ مجموعتك  مع  بالتعاوِن   -  1
لالستفادِة منها:

1  ..................................................................أواًل: فوائُد ُخْطبِة الجمعِة:

..................................................................  2

..................................................................  3

ثانيًا: أفكاٌر مقترحٌة لالستفادِة من ُخْطبِة الجمعِة:

اإلنصاُت للخطيِب والتركيُز على سماِع الُخْطبِة.
 

 1

2  َجْعُل دفتٍر خاصٍّ لكتابِة ُخالصِة الُخْطبِة بعد الرجوِع إلى البيِت.

ُث بما َقاله الخطيُب وتعليُم األهِل واألخواِن. 3  التحدُّ

4  الَعَمُل بما قاله الخطيُب. 

...........................................................................  5

...........................................................................  6

نـ�صـاط

ُ
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َر منها الخطيُب: أموٌر َحذَّ

........................................................................ )1

........................................................................ )2

........................................................................ )3

أموٌر دعا إليها الَخِطيُب:

........................................................................ )1

........................................................................ )2

........................................................................ )3

موضوع الخطبة: ............................................
تاريخها: ............................................................
مكانهـا: ............................................................

2- اكتب خالصًة آلخر ُخْطبٍة َسِمْعَتها:

1
نـ�صـاط
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نـ�صـاط

وحدة صالة الجمعة

3- بالتعاوِن مع مجموعتك :  اكُتْب بعَض المظاِهِر الحسنِة التي تشاِهُدها يوَم 
ْن موِقَفك وما ينبغي لك ِفْعُلُه ُتجاهها: ئِة، َوبيِّ الجمعِة، وبعَض المظاِهِر السيِّ

موقفي تجاههاالمظاهر السّيئةموقفي تجاههاالمظاهر الحسنة

التبكيُر لصالِة الُجُمعِة
َأْحِرُص عليه وأدعو إليه 

ُر عن صالِة الجمعةإخواني وأصدقائي التأخُّ
ُر منه  أجتنُبه وأحذِّ
إخواني وأصدقائي

 ، ُم بين مجموعاِت الصفِّ  4- َشاِرْك في المسابقِة الَخَطابيِة التي ُيْجِريها المعلِّ
ْم الُخَطباَء المشاركيَن في أداِئِهم، وتطبيِقِهم آلداِب الُخْطبِة وأحكاِمها،  وَقوِّ

ْل ملحوظاِتَك. َوسجِّ
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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يَتها، وآداَبها، وكيفيَة  1 اكتب مقااًل عن صالِة الجمعِة يشمَل: أهمِّ

االستفاِدة من خطبِتها.

2 َمْن فاتته صالُة الجمعِة، أو كان معذورًا عن حضوِرها، أو ال تجُب 

ي صالَتُه في َوْقِتها؟ ولماذا؟ عليه الجمعُة أصاًل، كيف يؤدِّ

َة للخطيِب. َنَن المستحبَّ َة يوَم الجمعِة، والسُّ َنَن المستحبَّ ْد السُّ 3 َعدِّ

التقويم 1



الوحدة الثانية

الُة الِعيَديِن َ�صَ
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الة العيدين �صَ

�أريـد �أن �أتعـلــم

للمسلميَن ِعيَداِن في السنِة هما:
1( ِعيُد الِفْطِر  2( ِعيُد اأَلْضَحى

1- صفة صالة العيد.
2- سنن العيد.

3- التكبير في العيدين.

ُة �سالِميَّ ْعياُد �لإِ �لأَ

الدرس
الثاني

2

ما َوْقُت �أعياِدنا ؟ 

أواًل : َوْقُت ِعيِد الِفْطـــــــِر هو : .............................................................................................................

ثانيًا: َوْقُت ِعيِد اأَلْضَحى هو : .............................................................................................................

الُة الِعيِد  �صَ

الوقِت  هذا  في  العظيمُة  الصالُة  هذه  ُشِرَعْت  حيث  الِعيِد،  أعياِدنا صالُة  مظاهِر  أهمِّ  ِمْن 
َرنا ِبَحقِّ اهلِل علينا، ولتكوَن ُشْكراً لنعِمِه علينا.  السعيِد لتذكِّ

ُحْكُمها: صالُة العيِد فرُض كفايٍة، لقوِلِه تعالى: �                  �. )1( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  اآلية 2 من سورة الكوثر .

ََُِِ
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وحدة صالة العيدين

نهايُتُه: إلى َزواِل الشمِس، وتقديُرُه قبل عشِر دقاِئَق تقريبًا من َوْقِت 
صالِة الظهِر.

َفُة �صالِة الِعيِد  �صِ

1  صالُة العيِد ركعتاِن، يجهُر اإلماُم فيهما بالقراءِة.

ُر لإلحراِم، ثم يدعو ِبُدعاِء االستفتاِح. 2  يكبِّ

ُر بعد ذلك ِستَّ تكبيراٍت وهو قائٌم، ويرفُع يديه مع ُكلِّ   تكبيرٍة. 3  يكبِّ

4  يقرُأ االستعاذَة والبسملَة ثم يقرُأ الفاتحَة وسورًة، واألفضُل َكوُنها في الركعِة األولى سورَة 

)األعلى(.
5  يكمُل الركعَة األولى كغيِرها من الصلواِت.

6  يقوُم للركعِة الثانيِة مكبِّراً كغيِرها من الصلواِت.

ُر خمَس تكبيراٍت  وهو قائٌم، ويرفُع يديه مع ُكلِّ تكبيرٍة.  7  يكبِّ

8  يقرُأ البسملَة والفاتحَة وسورًة، واألفضُل كوُنها في الركعِة الثانيِة سورَة )الغاشيِة(.

9  يكمُل بقيَة الصالِة كغيِرها من الصلواِت.

َوْقُتها:

 بدايُتُه: من ارتفاِع الشمِس َقْدَر ُرْمٍح، وتقديُرُه ُرْبُع ساعٍة تقريبًا 
بعد ُشُروِق الشمِس.  
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2
ُقها زمالُؤك، واكُتْب  َطبِّْق صفَة صالِة الِعيِد بإشراِف معلِّمك، ويطبِّ

ما تالحظه:
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ُخْطَبُة الِعيِد

واجتناِب  اهلل  تقوى  على  فيهما  يحثُّ  ُخطبتيِن،  اإلماُم  يخُطُب  الصالِة  من  الفراِغ  بعد 
ِعيِد  ُخطبِة  وفي  ونحِو ذلك،  ِة،  نَّ والسُّ بالكتاِب  ِك  والتمسُّ المظالِم،  وَتْرِك  المحرماِت، 

ُن لهم أحكاَم اأُلْضِحيِة. اأَلْضَحى يبيِّ

 �ُسَنُ �لِعيِد  

وإذا  الُمَصلَّى،  في  الِعيِد  ُتَصلَّى صالُة  أن  ُة  نَّ السُّ   1

َيْت في المسجِد الجامِع فال َبْأَس. ُصلِّ
راً. 2  الذهاُب إلى الصالِة مبكِّ

َر ذلك. 3  الذهاُب إليها ماشيًا إن تيسَّ

4  الذهاُب من طريٍق والرجوُع من طريٍق آخَر.

ُة قبل الخروِج لصالِة عيِد الِفْطِر َأْكُل َتَمرات،  نَّ 5  السُّ

ويكوُن عددُهنَّ وتراًَ، ثالثًا أو َخْمسًا أو َسْبعًا.
وِلْبُس  ُب  والتطيُّ ُف  والتنظُّ للرجاِل،  االغتساُل    6

أحسِن الثياِب، وأما النِّساُء فيخُرْجَن بغيِر ِزينٍة.
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1  ال ُيْشَرُع لصالِة الِعيِد أذاٌن وال إقامٌة.

2  ال ُتَصلَّى نافلة قبل العيد وال بعدها في الُمَصلَّى، أما إذا ُصلِّي في المسجد َفُتَصلَّى 

ُة المسجِد قبل  الجلوس. تحيَّ
واِئِد. 3  من فاتته ركعٌة من صالِة العيِد أو ركعتاِن قضاها على صفِتها بالتكبيراِت الزَّ

 �أحكاُم �سالِة �لِعيِد

التكبيُر في الِعيَديِن

اهللُ  أكبُر، اهللُ  أكبُر، ال إَلَه إال اهللُ ، واهللُ  أكبُر، اهللُ  أكبُر، وهلل الَحْمُد

بعد  من  الِفْطِر  عيِد  ليلِة  في  ُر  ُيَكبَّ الِفْطِر:  ِعيِد  في  التكبيُر 
غروِب الشمِس، ويستمرُّ  التكبيُر حتى ُتَصلَّى العيد.

ُر في ِعيِد اأَلْضَحى من  ليلِة  التكبيُر في ِعيِد اأَلْضَحى: ُيَكبَّ
ِة، ويستمرُّ التكبيُر إلى غروِب الشمِس  اليوِم األوِل ِمْن ِذي الِحجَّ

ِة. من آِخِر أياِم التشريِق وهو اليوُم الثالَث عشَر ِمْن ِذي الِحجَّ

واألفضُل الَجْهُر بالتكبيِر للرجاِل في المساِجِد واألسواِق وغيِر ذلك، وُتِسرُّ به النِّساُء.

وحدة صالة العيدين
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2
نـ�صـاط

َبِه وأوُجِه االختالِف بين صالِة الِعيِد وصالِة الَفْجِر قاِرْن بذكر أوُجِه الشَّ

أوجه االختالفأوجه الّشبه

صالُة 
الَفْجِر

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

صالُة
 الِعيِد

.............................................. 
..............................................

..............................................

..............................................

.............................................. 
..............................................

..............................................

..............................................

قاِرْن بذكر أوُجِه الشبِه وأوُجِه االختالِف بين صالِة الِعيِد وصالِة الجمعِة

أوجه االختالفأوجه الّشبه

صالُة 
اجُلُمعِة

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

صالُة
 الِعيِد

.............................................. 
..............................................

..............................................

..............................................

.............................................. 
..............................................

..............................................

..............................................

1

2
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ْز األموَر المشتركَة بين الِعيديِن، واألموَر التي اختص بها ُكلُّ واحد منهما: َميِّ

ما يشترك فيه العيدانما اختّص به عيد األضحى ما اختّص به عيد الفطر 

، فما هو ؟     لنا عيٌد ثالٌث، هو عيٌد أسبوعيٌّ
.......................................................           

ليس لنا نحن المسلمين عيٌد رابٌع، َفُكلُّ عيٍد سوى أعياِدنا الثالثِة فهو ِبْدَعٌة، 
بالتعاون مع مجموعتك: مّثل ألعياٍد مبتدعٍة غيِر مشروعٍة يفعلها بعُض الناِس، 

ُه فيها بعُض المسلمين بغيِرهم.  أو هي أعياٌد لغير المسلميَن، يتشبَّ
�أ  ..............................................................

ب  ..............................................................

جـ ..............................................................

5

4

3

وحدة صالة العيدين
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ْن صفَة صالِة الِعيِد باختصاٍر.�لتقويم 1 َبيِّ

2 َأِجْب بصح أو خطأ:

)  أ ( صالُة العيد فرُض كفايٍة.                    )           (
الِعيِد قضاها على صفِتها     ركعتاِن من صالِة  أو  ركعٌة  فاتته  من  )ب( 
بالتكبيراِت الزواِئِد.                                             )           ( 
)جـ( ُيِسرُّ بالِقراءِة في صالِة العيِد.            )           (

3 اكُتْب عن التكبيِر المشروِع في الِعيديِن.

2



الوحدة الثالثة

�سالة الك�سوف
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�سالة الك�سوف

�أريـد �أن �أتعـلــم

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

1- معنى الكسوف.
2- حكم صالة الكسوف.
3- صفة صالة الكسوف.

4- الحكمة من حدوث الكسوف.

ماذ� تعرُف عن �لك�سوِف؟

الدرس
الثالث

3

معنى �لُك�ُسوِف

ِه أو بعِضِه . هو ذهاُب ضوِء الشمِس أو القمِر ُكلِّ

ُحْكُم �سالِة الُك�ُسوِف

دٌة، فعلها النبّيُّّّّّّّ � وأمر بها، فعن عائشَة رضَي اهلل ُ عنها أنَّ  ٌة مؤكَّ صالُة الكسوِف ُسنَّ
النبّيَّّّّّّّ � قال: )إنَّ الشمَس والقمَر آيتاِن من آياِت اهلِل، ال ينخسفاِن لموِت أحٍد وال 

قوا(. )1( وا وتصدَّ لحياِتِه، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللَ  وَكبِّروا، وَصلُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( أخرجه  البخاري: في كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف رقم )1044(. ومسلم: في كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف، رقم )901(.

َُُُُ
ِ
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وحدة صالة الكسوف والخسوف

د�ُء لها    َوْقُتها و�لنِّ

المبادرُة  َن وُرئي، فإنه يستحبُّ للمسلِم  إذا َحَدَث الكسوُف وتبيَّ    
بقوِلنا:  لها  النداُء  ويسـتحبُّ  الكسـوِف،  صـالِة  ألداِء  المسـجِد  إلى 

)الصالُة جامعٌة(، وال ُيْشَرُع لها أذاٌن وال إقامٌة.
الناُس  فيبدُأ  زواِلــِه،  إلى  رؤيِتِه  بدايِة  من  الكسوِف    ووقُت صالِة 
ُة  نَّ الصالَة وُيِطيلونها حتى يزوَل، فإن انتهْت الصالُة قبل زواِلِه، فالسُّ
ُتعاُد  يزوَل، وال  تعالى والصدقِة، حتى  اهلِل  وِذْكِر  الدعاِء  اإلكثاُر من 

الصالُة.

األذاُن واإلقامُة  لها  ُيْشَرُع  ما  أنَّ منها  ْفَت على  الصلواِت، وتعرَّ أنواعًا مختلفًة من  درسَت 
ومنها ماال ُيْشَرُع له ذلك، ويمكنك تقسيُم الصلواِت بحسب ذلك إلى أربعِة أقساٍم:

التي  الَخْمُس  ............................ وهو الصلواُت  ............................... و  ُيْشَرُع له  الِقْسُم األوُل: 
ى في أوقاِتها.  ُتَؤدَّ

الِقْسُم الثَّاني: يشرُع له إقامٌة فقط، ِمْثُل..............................................................................
الِقْسُم الثَّالث:ال يشرُع له أذاٌن وال إقامٌة، ولكن يشرُع النِّداُء له بقوِلنا:.................................

........................ وهو.........................................................

اِبُع : ال ُيشرُع له أذاٌن وال إقامٌة وال ِنَداٌء، مثل : صالِة الِوْتِر، و ............................. الِقْسُم الرَّ
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3
�سفُة �سالِة الك�سوِف

صالُة الُكسوِف ركعتاِن، في ُكلِّ ركعٍة ركوعان وسجدتان، يجهر فيها اإلماُم بالقراءِة، 
وبياُنها تفصياًل كما يلي:ُ

سورًة  يقرُأ  ثم  الفاتحَة،  ويقرُأ  وُيَبْسِمُل  ُذ  ويتعوَّ ويستفتُح  اإلحــراِم  تكبيرَة  ُر  يكبِّ   1

طويلًة.

2  يركُع ركوعًا طوياًل.

3  ثم يرفُع رأَسُه من الركوِع قائاًل: َسِمَع اهللُ  لمن َحِمَدُه، ربَّنا ولك الَحْمُد.

4  ثم ُيَبْسِمُل ويقرُأ الفاتحَة، ثم يقرُأ سورًة طويلًة لكنها أقصُر من السابقِة.

5  ثم يركُع ركوعًا طوياًل أقصَر من األوِل. 

6  ثم يرفُع رأَسُه من الركوِع قائاًل: َسِمَع اهلل ُ لمن َحِمَدُه، ربَّنا ولك الَحْمُد، وال ُيِطيُل 

هذا القياَم.

7  ثم يسجُد سجدتيِن طويلتيِن، وال ُيِطيُل الجلوَس بينهما.

8  ثم يقوُم إلى الركعِة الثانيِة، وُيَصلِّيها كالركعِة األولى بركوعيِن وسجوديِن، وتكوُن 

أقصَر من األولى.

ُد ويسلُِّم. 9  ثم يتشهَّ

التقوى  باهلِل تعالى وَيُحثَّهم على  َرهم  الناَس بعد الصالِة ويذكِّ َيِعَظ  َأْن  10  ُيسنُّ لإلماِم 

وَتْرِك الذنوِب والمعاصي.
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ُزمالؤك،  ويطبُِّقها  الكسوِف،  َطبِّْق صفَة صالة  معلمَك:  بإشراِف   
واْكُتْب ما تالحظه:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

َزْت بها صالُة الكسوِف عن غيِرها؟ ما األموُر التي تميَّ
.........................................................................  2 ...........................................................................  1

........................................................................  4 ............................................................................  3

�حِلْكَمُة من ُحُدوِث �لُك�ُسوِف

وحدة صالة الكسوف والخسوف

1 - تخويُف الناِس لكي يرجعوا إلى اهلِل بالتوبِة إليه.
2 - اللجوُء إلى اهلِل تعالى وُدعاُؤُه.

ُد هلِل تعالى بأنواِع العبادِة. 3 - التعبُّ
عن أبي موسى األشعري           قال:خسفت الشمس فقام النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فزعًا يخشى أن تكون الساعة؛ 
فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: »هذه اآليات التي يرسل 
اهلل ال تكون لموت أحد وال لحياته، ولكن يخّوف اهلل به عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا 

إلى ذكره ودعائه واستغفاره«)1(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه  البخاري: في كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف برقم )1010(.
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ْن صفَة صالِة الكسوِف باختصاٍر.�لتقويم 1 َبيِّ

2 ما الحكمُة من حدوِث الكسوِف؟ اذكر الدليَل على ما تقوُل.

ْن ما تفعُلُه في الحاالِت التاليِة: 3 َبيِّ

   ) أ ( سمعَت من بعِض األشخاِص أو قرأَت في الصحِف أنه سوف َيْحُدُث كسوٌف  
في الوقِت الُفالني.

َم اإلماُم من صالِة الكسوِف. )ب( حضرَت إلى المسجِد متأخرًا وقد َسلَّ

3



الوحدة الرابعة

�سالة اال�ست�سقاء
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الة اال�ست�سقاء �سَ

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- صفة صالة االستسقاء.
2-  دعاء نزول المطر.

الدرس
الـرابـع

4

الماُء من أعظِم ِنَعِم اهلِل تعالى على عباِدِه، فبالماِء قياُم الحياِة، ومن أعظِم مصاِدِر   
واألعشاُب،  ال��زروُع  وَتْنُبُت  فيها،  المياُه  وت��زداُد  األرُض،  تروى  فبها  األمطاُر،  المياِه 

ويشرُب منه اإلنساُن والحيواُن ، وهو رحمٌة من اهلِل لعباِدِه ، قال تعالى: 
)1(.�                                 �

دوَن  ٌة شديدٌة، فلهذا يلَجُأ الُمَوحِّ فإذا ُعِدَمْت األمطاُر أو َقلَّْت أصاَب الناَس َمَشقَّ  
إلى اهلِل تعالى خاِلِقِهم وخاِلِق الَمَطِر، وَيْدُعوَنُه أن ينزل عليهم المطَر، ومن ذلك أنهم 

ون فيه ويدعوَن ربَّهم، وهذه الصالُة هي صالُة االستسقاِء. يجتمعوَن في موضٍع ُيَصلُّ

��������������������������������������������������������
)1( اآلية 30 من سورة األنبياء.

َُْْ
ِِ
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وحدة صالة االستسقاء

��������������������������������������������������������
)1( أخرجه البخاري: في كتاب االستسقاء، باب صالة االستسقاء رقم )1026(.

معنى اال�ست�سقاِء؟

االستسقاُء هو: طلُب نزوِل المطِر ِمَن اهلِل تعالى.

تشرُع صالُة االستسقاِء إذا َأْجَدبت األرُض، واْحَتبس المطُر.

ركعتيِن  فصلَّى  استسقى   � النبّيَّّّّّّ  َأنَّ  عليها  والدليُل  دٌة،  مؤكَّ ٌة  ُسنَّ االستسقاِء  صالُة 
وَقَلَب ِرَداَءُه.)1( 

ُحْكُم �سالِة اال�ست�سقاِء

صًا لصفِة صالِة االستسقاِء: صفُة صالِة االستسقاِء كصفِة صالِة العيِد، اكُتْب ملخَّ
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

�سفُة �سالِة اال�ست�سقاِء

احلاَلُة التي ُت�ْسَرُع فيها �سالُة اال�ست�سقاِء
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4
 ُخْطَبُة اال�ست�سقاِء

 ،)1( الصالِة  قبَل  َيْخُطَب  أن  وله  الصالِة،  االنتهاِء من  بعد  اإلماُم لالستسقاِء    يخطُب 
يفتتُحها ِبَحْمِد اهلِل تعالى، ويكثُر فيها من االستغفاِر، وقراءِة اآلياِت التي تأمر به، ويرفُع 
ِبيِّ � : )اللُهمَّ أنت اهللُ ال إله إال أنت، أنت  يديه داعيًا ُمْستسقيًا، ومن الدعاِء الوارِد عن النَّ

الغنيُّ ونحن الفقراُء، أْنِزْل علينا الغيَث، واجعل ما أنزلَت لنا قوًة وبالغًا إلى ِحين(.)2(
وَن ذلك أيضًا، ويرفعوَن    ثم يستقبُل الِقْبلَة ويقِلُب ِمْشَلُحُه، أو ُغْتَرَتُه، ويفعُل الُمَصلُّ

أيدَيُهم بالدعاِء واالستغاثِة ِسّراً.

ُة أن يقوَل كما كان النبّيُّّّّّّ � يقوُل عند ُنُزوِل الَمَطِر: نَّ إذا نزل المطُر فالسُّ
بًا نافعًا )3( اللُهمَّ َصيِّ

ُدَعاُء نزوِل املََطِر

��������������������������������������������������������
)1( انظر صحيح البخاري في كتاب االستسقاء، باب الجهر بالقراءة في االستسقاء رقم )1024(، وسنن أبي داود: في كتاب االستسقاء، باب رفع اليدين في 
االستسقاء رقم )1173(. وقال الشيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى )مجموع فتاوى ومقاالت سماحته 61/13-62(: ثبت عنه  � ما يدّل على أنه خطب قبل الصالة 
وخطب بعد الصالة، وقال أيضًا: فكّل منهما ثابت، وكّل منهما موّسع بحمد اهلل، من خطب ثم صّلى فال بأس، ومن صّلى ثم خطب فال بأس، كّل هذا جاء عنه 
عليه الصالة والسالم، واألمر في ذلك واسع والحمدهلل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى )مجموع فتاوى ابن عثيمين 355/16( : هي خطبة واحدة؛ إما 

قبل الصالة وإما بعد الصالة. فاألمر كّله جائز. 
)2(  أخرجه  أبوداود في كتاب الصالة، باب رفع اليدين في االستسقاء رقم )1173(.

)3( أخرجه  أحمد: 41/6، 190. والبخاري: في كتاب االستسقاء،  باب ما يقال إذا أمطرت 349/1 )985(. ابن أبي شيبة: 28/6، ومن طريقه ابن ماجه: 
1280/2 وفيه أنه يقوله مرتين أو ثالثًا.

أحفُظ هذا الدعاَء، وأقوُلُه عند ُنُزوِل المطِر

فكّر

تطبيق
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نـ�سـاط

1 اكُتْب مقااًل عن ِنْعمِة الماِء، واْقَرْأه على زمالئك، وفي اإلذاعِة المدرسيِة

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

وحدة صالة االستسقاء

ٌة نبويٌَّة ينبغي المحافظُة عليها، والِحْرُص على ِفْعِلها   2  صالُة االستسقاِء ُسنَّ

إذا دعا لذلك ُوالُة األمِر، ومع هذا فإنَّ كثيرًا من الناِس ال يحرصوَن عليها.
ْن أسباَب ذلك، واقترْح العالَج الُمَناِسَب له: بالتعاون مع مجموعتك َبيِّ

ِف كثيٍر من الناِس عن  أسباُب تخلُّ
الِعالُج الُمْقتَرُحصالِة االستسقاِء

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

االستسقاء داللة على صدق التوحيد، بيِّن ذلك:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..

3
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1 متى تشرُع صالُة االستسقاِء؟التقويم

نًا لهم  2 اكُتْب مقااًل تحثُّ فيه أصحاَبَك على ُحُضوِر صالِة االستسقاِء مبيِّ

َتها وفواِئَدها. مشروِعيَّ
ا يلي: 3 اخَتْر اإلجابَة الصحيحَة ِممَّ

عاُء ِبَأْن ال ُيْهِلكنا  ْقيا من اهلِل تعالى- الدُّ أ- االستسقاُء هو: )َطَلُب السُّ
ْرِع(. عاُء بنباِت الزَّ اهلل   بالَمَطِر- الدُّ

بًا نافعًا(، ُيَسنُّ هذا الدعاُء: ب- )اللهم َصيِّ
       )بعد انقضاِء الَمَطِر – عند ُنُزوِل الَمَطِر – عند االستغاثِة(.

4

ُ



الوحدة اخلام�سة

�سالة الجنازة
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�أريـد �أن �أتعـلــم�سالة اجلنازة

1- صفة صالة الجنازة.
2- الدعاء الوارد في صالة الجنازة.

الدرس
الخامس

5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية 35 من سورة األنبياء.

)2( اآلية 21 من سورة عبس.
)3( اآلية 25 من سورة المرسالت.

قال اهللُ  تعالى: �                                                                                �)1(  .  
وقال َكْعُب بُن ُزَهيٍر         :

 

لما كان الموُت َحّقًا على ُكلِّ أحٍد، فقد جعل اهلل ُ تعالى للَميِِّت على األحياِء ُحُقوقًا، 
من موِتِه حتى ُيواَرى في قبِرِه، وجعل َدْفَنُه كرامًة له فامتنَّ به عليه كما قال تعالى:

�             �)2(، وقال:�                                     �)3(.
وهِذِه الُحُقوُق ِهَي:

ُكلُّ ِابِن ُأْنَثى وَإن طاَلت َسالَمُتُه                  َيومًا َعلى آَلةٍ َحْدَباَء َمحمولُ

ِت : حقوُق �لـَميِّ

َََََُِ
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َتْغِسيُله

الُة عليه الصَّ

2َتْكِفيُنُه

3

َدْفـُنــــه

4َحْمُلُه إلى َقْبِرِه

5

وحدة صالة الجنازة

1

ما معنى ُمْصَطَلح: )َفْرُض الِكَفاَيِة(.
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ِت على األحياِء من ُفُروِض الكفاياِت.  وهذه الحقوُق التي للَميِّ

مكان تغسيل الميت
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5
ِت الِة على �لـَميِّ َفُة �ل�صَّ �صِ

ُر الُمَصلِّي على الَميِِّت أربَع تكبيراٍت، وبياُن ما ُيَقاُل في ُكلِّ تكبيرٍة كما يلي: يكبِّ

التكبيرُة اأُلولى

ُر قائمًا رافعًا يديه. 1 ُيَكبِّ

2 يستعيُذ وُيَبْسِمُل، وال يقرُأ دعاَء االستفتاِح.

3 يقرُأ الفاتحَة فقط. 

التكبيرُة الثانيُة

ُر قائمًا رافعًا يديه. 1 ُيَكبِّ

ِد  التشهُّ في  ْمَتها  تعلَّ التي  ُة  اإلبراهيميَّ الصالُة  وأْكَمُلها   ،� النبيِّ  على  ُيَصلِّي   2

األخيِر، وهي:
.............................................................................................................................................................              

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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التكبيرُة الثالثُة

ُر قائمًا رافعًا يديه. 1 ُيَكبِّ

َعاِء الواِرِد عن النبيِّ �: 2 يدعو للَميِِّت بالمغفرِة، ولنفِسِه وللمسلميَن، ومن الدُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه  أبو داود  211/3. والترمذي 343/3 )1024( وقال: حديث حسن صحيح. 

)2( أخرجه مسلم: في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصالة   662/2 )963(من حديث عوف بن مالك         .

التكبيرُة الرابعُة

ُر قائمًا رافعًا يديه. 1 ُيَكبِّ

2 َيْسُكُت بعدها سكتًة قصيرًة.

ُم  تسليمًة واحدًة عن يمينه : السالُم عليكم ورحمُة اهلِل. 3 ُيَسلِّ

وحدة صالة الجنازة

ِتنا، وصغيِرنا وكبيِرنا، وذكِرنا وُأْنثانا، وشاِهِدنا  نا وَميِّ »اللُهمَّ اْغِفْر ِلَحيِّ
ا  ِمنَّ توفَّيَتُه  اإليماِن، ومن  َفَأْحِيِه على  منا  أحييَتُه  َمْن  اللُهمَّ  وغائِبنا، 

نا َبْعَدُه«)1(. فتوفَُّه على اإلسالِم، اللُهمَّ ال َتْحِرْمنا أْجَرُه وال ُتِضلَّ

ُمْدَخَلُه،  ْع  وَوسِّ ُنُزَلُه،  وأكِرْم  واْعُف عنه،  وعاِفِه  وارَحْمُه،  له  اْغِفْر  »اللُهمَّ 
يَت الثوَب األبيَض  ِه من الخطايا كما َنقَّ واْغِسْلُه بالماِء والثلِج والَبَرِد، وَنقِّ
َنِس، وَأْبِدْلُه داراً خيراً من داره، وأهاًل خيراً من أهله، وزوجًا خيراً  من الدَّ
اِر« )2(. َة، وَأِعْذُه من عذاِب القبِر، وِمْن عذاِب النَّ من زوِجِه، وَأْدِخْلُه الَجنَّ
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5

�ُصَنُ �جلناِئِز

1 التعجيُل ِبَدْفِن الجنازِة.

2 الَمْشُي مع الجنازِة، واالنتظاُر حتى ُتْدَفَن.

ْفِن. 3 الوقوُف على القبِر والدعاُء للَميِِّت بعد الدَّ

اهلل  غفر  عــزاَءك،  اهلل  أحسَن  ك،  أْجــرَ  ُ اهلل  م  َعظَّ ومنه:  لفٍظ،  بأيِّ  الميِت  أهِل  تعزيُة   4

لميِِّتك.
5 قوُل الُمَصاِب: إنا هلِل وإنا إليه راجعوَن.

6 زيارُة القبوِر للرجاِل دون النساِء.

7 قوُل الزاِئِر إذا دخل المقبرَة: 

ُقها زمالؤك،  ِت، وُيَطبِّ بإشراِف معلِِّمك: َطبِّْق صفَة الصالِة على الَميِّ
واكُتْب ملحوظاِتَك:

...........................................................................................................................              

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 ُ اهلل  بكم الحقوَن، يرحُم   ُ اهلل  إْن شاَء  وإنَّا  قوٍم مؤمنيَن،  َداَر  السالُم عليكم 
المستقِدمين منكم والُمْسَتْأِخِرين.

أحفظ هذا الدعاء

ُ
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ُط، وَشقُّ الثياِب، وَلْطُم  الُخُدوِد، ويجب الصبُر عند ُحُلوِل المصيبِة. 1 يحرُم الَجَزُع والتسخُّ

2 يحـــرُم َرْفـــُع الصـــوِت بالُبـــَكاِء، وأما الُبـــَكاُء بدون رفـــِع صوٍت فهو جائـــٌز ألنه رحمٌة 

للميِت.
3 يحرُم الَمْشُي على القبوِر، والجلوُس عليها.

4 تحرُم الصالُة عند القبوِر، إال صالَة الجنازِة لمن لم ُيَصلِّ عليها.

5 يحرُم بناُء المساِجِد على القبوِر.

6 ُيْنَهى عن رفِع الصوِت عند الجنازِة ولو ِبِذْكِر اهلِل أو قراءِة القرآِن.

عن أبي هريرَة        أنَّ رسوَل اهلِل  � قال: »إذا مات اإلنساُن انقطَع عنه َعَمُلُه إال 
من ثالثٍة؛ إال ِمْن صدقٍة جاريٍة، أو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع به، أو َوَلٍد صالٍح يدعو له«)1(.

ْن ما تستفيُده من الحديِث. بالتعاون مع مجموعتك: َبيِّ
..............................................................................................................................................  1

..............................................................................................................................................           2

..............................................................................................................................................  3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته برقم )1631( 

حمظور�ُت �جلنائِز

وحدة صالة الجنازة
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موِت �لتقويم بعد  الناِس  بعُض  يعمله  قد  ا  ِممَّ ْبِر  للصَّ المنافيَة  األموَر  ْن  َبيِّ  1

القريِب  ونحِوِه.
ِم.  ْز بين الُبَكاِء الجائِز على الميِت والُبَكاِء الُمَحرَّ 2 َميِّ

3 ما المشروُع في ُكلٍّ مما يلي:

) أ ( التكبيرِة الثانيِة في الصالِة على الجنازِة.
 )ب( عند زيارِة المقبرِة.

5



الوحدة ال�ساد�سة

 الزكاة
الزكاة .

  

زكاة بهيمة االنعام واخلارج من االر�ض .
  

زكاة الذهب والف�ضة واالوراق النقدية    
  

وعرو�ض التجارة .
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 الزكاة

�أريـد �أن �أتعـلــم

1- معنى الزكاة.
2- األموال التي تجب فيها الزكاة.

األموال  في  الزكاة  وجوب  شروط   -3
الزكوية.

الدرس
السادس

6

تعريُف �لزكاِة

ماذا تفهُم من معنى هذه الَكِلَمِة؟
................................................................................................................................................................

اْقَرْأ التعريَف التالَي للزكاِة وقاِرْنه بما َكَتْبَت.

يادُة.الزكاُة معناها اللغويُّ َماُء والزِّ النَّ

دٍة.ومعناها الشرِعيُّ ٌر شرعًا في أمواٍل محدَّ  حقٌّ ُمَقدَّ

ََُّ
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5
وحدة الزكاة

كاِة ومكاَنُتها ُحْكُم الزَّ

الزكاُة ركٌن من أركاِن اإلسالِم، وهي واجبٌة فرضها اهلل ُ تعالى على عبــاِدِه، قال تعــالى: 
�                                �)1( وعن ابن عمَر رضَي اهللُ  عنهما قال: قال رسوُل اهلِل �: 
وإقاِم  اهلِل،  رسوُل  محمدًا  وأنَّ   ُ اهلل  إال  إلَه  ال  أن  َخْمٍس؛ شهاِدة  على  اإلسالُم  »ُبِنَي 

الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، وصوِم رمضاَن، وَحجِّ الَبْيِت«.)2( 

ْف منه على مكانِة الزكاِة في اإلسالِم، واْكُتْب ما عرفته. اقرأ هذا الحديَث وَتَعرَّ
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية 43 من سورة البقرة

)2( أخرجه  البخاري: كتاب: اإليمان، باب: اإليمان وقول النبي �: بني اإلسالم على خمس، رقم )8(، ومسلم في كتاب: اإليمان،  باب: بيان أركان اإلسالم 
ودعائمه العظام،  برقم 21 والترمذي في كتاب اإليمان باب ما جاء بني اإلسالم على خمس برقم 2609 واللفظ له.

ْكِل وامأل بقيَة الفراغاِت. ْد موضَع الزكاِة في هذا الشَّ َحدِّ

2 4

 3

 1 5

م
ال

�س
لإ

ن ا
كا

ر
أ ا
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6
كاُة ْمَو�ُل �لتي جتُب فيها �لزَّ �لأَ

َتِجُب الزكاُة في أمواٍل 
وم��ا سواها  دٍة،  ُم��َح��دَّ
الزكاُة،  فيه  تجب  ال 

وهذه األمواُل هي:

وهي  األنعاِم،  بهيمُة 
اإلبُل والَبَقُر والَغَنُم.

��ُة  َه���ُب وال��ِف��ضَّ ال���ذَّ
ْقِديَُّة. واأَلوَراُق النَّ

الخاِرُج من األرِض ومنه 
الحبوُب والثِّماُر. 

َجاَرِة. ُعُروُض التِّ

1

3

2

4

كاُة، تعاَوْن مع مجموَعِتك على ِذْكِر  ِفَك على األمواِل التي تجُب فيها الزَّ بعد تعرُّ
أمثلٍة لألمواِل التي ال تجُب فيها الزكاُة:

سبب عدم وجوب الزكاة فيهمثال على المال الذي ال تجب فيه الزكاة

ُة1  اَرُة اإلنساِن الشخصيَّ َكِويَِّةَسيَّ ألنها ليست من األمواِل الزَّ

 2............................................................................................................................

 3............................................................................................................................

 4............................................................................................................................
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وحدة الزكاة

َكاِة �ُشُروُط ُوُجوِب �لزَّ

شروُط ُوُجوِب الزكاِة هي :

1
3
الماُل 2 يكوَن  ب��أن  الِمْلِك،  َت��َم��اُم 

الماُل  ا  فأمَّ ٍن،  معيِّ لشخٍص  مملوكًا 
مثل:  معين  لشخٍص  المملوِك  غيُر 
أم��واٍل  أو   ، ال��ِب��رِّ جمعياِت  أم���واِل 
ُجمعت لبناِء مسجٍد، فهذه ال زكاَة 

فيها.

ِمْقَداٌر  والنِّصاُب  النِّصاِب،  ُمْلُك 
وجبت  َمَلَكُه  َمْن  الماِل  من  ٌد  محدَّ
في ماله الزكاُة، وَمْن كان ماُلُُه أقلَّ 
ويأتي  الزكاُة،  عليه  َتِجْب  لم  منه 
أنواِع  من  نوٍع  ُكلِّ  في  مقداِرِه  بياُن 

األمواِل الزكويِة.

وهو  الماِل،  على  كاملٍة  َسَنٍة  ُمِضيُّ 
ُمْنُذ بلوِغِه نصابًا،  في مْلِك صاِحِبِه 
ُيسَتْثَنى من ذلك الخارُج من األرِض 
على  َيْمَضَي  أن  زكاِتِه  في  يلزُم  فال 
ى من حين  ملكه سنًة كاملًة، بل ُيَزكَّ

حصاِدِه.

ُل ْرُط اأَلوَّ اِنيالشَّ ْرُط الثَّ الشَّ

اِلُث ْرُط الثَّ الشَّ
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َكِويِّ وجبت زكاُتُه، تعاَوْن مع مجموعتك 6 ِفك على الشروِط التي  إذا ُوِجَدْت في الماِل الزَّ بعد تعرُّ
على ِذْكِر أمثلٍة ألمواٍل زكويٍة ال تجب فيها الزكاُة بسبِب عدِم توافِر هذه الشروِط:

َسَبُب عدِم وجوِب الزكاِة فيهمثاٌل على ماٍل زكويٍّ ال تجب فيه الزكاُة

ٍد.ماٌل َجَمَعُه أهُل الَحيِّ لبناِء مسجٍد.1  ألنه غيُر مملوٍك لشخٍص محدَّ

 2............................................................................................................................

 3............................................................................................................................

 4............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )103( من سورة التوبة ومعنى صل عليهم : أدع لهم.

كاِة �حِلْكَمُة من م�شروعيِة �لزَّ

قال اهللُ  تعالى:�                                                              �)1(. 
الِحْكَمَة من مشروعيِة  بالحواِر مع معلمي والتعاُوِن مع زمالئي أستخرُج من هذه اآليِة 

الزكاِة، ثم أذُكُر ِحَكمًا وفواِئَد أخرى للزكاة:
الكريمِة............................................................................................ اآليِة  من  المأخوذُة  الِحْكَمُة 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ُِحَكٌم �أْخَرى للزكاِة
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�لتقويم
َتها ووجوَب  1 اكتْب مقااًل تبين فيه مكانَة الزكاِة في اإلسالِم وأهميَّ

إخراِجها.
ْز في جدوٍل ما تجُب فيه الزكاُة وما ال تجُب من األمواِل التاليِة: 2 َميِّ

      )أثاُث المكتِب – المكتبُة الشخصيُة – مكتبٌة تجاريٌة - َسْبُع سياراٍت 
يبيُع  سياراٍت  َعْشُر   - الشخصيِّ لالستخداِم  وأوالُدُه  شخٌص  يملكها 

فيها ويشتري - َمْزَرعُة َنْخٍل(. 
:)x( أو ) ( �3 أجب ب

ِكها.        )      (         أ- ال تجُب الزكاُة في النقوِد حتى َتِتمَّ سنٌة على تملُّ
ب- ال تجُب الزكاُة في الخيوِل إذا لم تكن من ُعُروِض التِّجارِة. )      (
ج�- إذا كان الماُل مملوكًا لجهٍة خيريٍة فال زكاة فيه.               )      (

وحدة الزكاة

نـ�شـاط

بالرجوِع إلى الُمْعَجِم الُمَفْهِرِس أللفاِظ القرآِن الكريِم، أو أيِّ برنامٍج حاسوبيٍّ 
ْف على َعَدِد َتْكراِركلمة الزكاِة في القرآِن الكريِم، وبم  عن القرآِن الكريِم، تعرَّ

يفيُدك ذلك؟
َعَدُد َتْكَراِركلمِة الزكاِة ........ .............................................................................................
...................................................................................................................................................

فاِئَدُة ذلك:........ ...................................................... .............................................................
...................................................................................................................................................



134 

�أريـد �أن �أتعـلــم

1- شرط زكاة بهيمة األنعام.
والواجب  اأَلنعام  بهيمة  نصاب   -2

فيها.
3- أنواع الخارج من األرض.

4- نصاب الخارج من األرض والواجب 
فيه.

الدرس
السابع

7
زكاة بهيمة �لنعام و�خلارج من �لر�ض

نعاِم �لـمر�ُد ببهيمِة �لأ

نعاِم�أوًل زكاُة بهيمِة �لأ

الَبَقُر
الَغَنُماإلِبُل

2
 3

 1

َِ ِ ِ ِ ََُ
ء
َ
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تجُب زكاُة بهيمِة األنعاِم إذا توفرت فيها الشروُط التاليُة:
صاحُبها  لها  يوفُِّر  التي  وأما  اِئَمَة(،  )السَّ ى:  وُتَسمَّ العاِم،  أكثَر  الُعْشَب  َتْرَعى  أن   1

الَعَلَف فال زكاَة فيها، وتسمى: )الَمْعُلوَفَة(.
2 أن يكوَن اتخاُذها من أجل الحصوِل على ألباِنها وأوالِدها.

3 أن تبلَغ نصابًا، وِنَصاُب هذه األنواِع الثالثِة كما يلي:

المقداُر الواجُب فيهأقلُّ النصاِبنوُع البهيمِة
شاٌة واحدٌة.5 اإلبُل
ما تم له سنة من البقر ذكراً كان أو أنثى.30الَبَقُر
شاٌة واحدٌة.40الَغَنُم

ر�ِضثانيًا زكاُة �لخارِج من �لأ

ر�ِض نوعاِن: �خلارُج من �لأ

َرِة. ، والذُّ ، والشعيِر، واألرزِّ 1 الحبوُب، ِمْثُل: الُبرِّ

ٍة طويلٍة دون أن  خاُرها لمدَّ 2 الثِّمار،ُ التي يمكن ادِّ

بيِب، واللَّوِز، والُفْسُتِق. ْمِر، والزَّ تفسَد، ِمْثُل: التَّ

وحدة الزكاة

�شروُط وجوِب �لزكاِة يف بهيمِة �لنعاِم
ء
َ
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تجُب زكاُة الخارِج من األرِض إذا توفرت فيه الشروُط التاليُة:7
خٍر كالفواِكِه ال زكاَة فيه. خاُرُه، فما ليس بمدَّ 1 أن يكون مما يمكن ادِّ

2 أن يشتدَّ الَحبُّ وَيْقَوى، ويبدَأ ُنْضُج الثِّماِر.

، وبالكيلو جرام :  3 أن يبُلَغ النصاَب، ومقداُرُه )300( صاٍع نبويٍّ

)612( كجم. 

النوُع الثَّاني

النوُع األوُل

ما ُيْسَقى ِبُكْلفٍة؛ كالذي ُيْسَقى 
بمياه اآلباِر عن طريِق المكائِن 

والرشاشاِت ونحِوها، وهذا يجب 
فيه ِنْصُف الُعْشِر )%5(.

ما ُيْسَقى بغير ُكْلَفٍة ؛ كالذي ُيْسَقى 
بماء المطِر والُعُيوِن الجاريِة، وهذا 

يجب فيه الُعْشُر  )%10(.

يختلُف المقداُر الواجُب في الحبوِب والثماِر حسب اختالِف طريقِة َسْقِيها،
 وهو نوعان:

ر�ِض �شروُط وجوُب �لزكاِة يف �خلارِج من �لأ

�لـمقد�ُر �لو�جُب يف �حلبوِب و�لثماِر

%10%5

يسقى بكلفةيسقى بغير كلفة

صاع
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ْن ُحْكَم الزكاِة فيما يلي وِمْقَداَر الواِجِب فيه : َبيِّ

ِمْقَداُر الواِجِبُحْكُم الزكاِةالمال
ثالٌث من اإلبِل

أربعوَن شاًة سائمًة

ْمِر يسقى ِبُكْلفة ألُف كيلو جرام من التَّ

ِعشروَن دجاجًة

ِعشروَن بقرًة معلوفًة

800 كيلوجرام من القمِح تسقى بماِء المطِر

نـ�شـاط

ْد شروَط وجوِب الزكاِة في الخارِج من األرِض.�لتقويم 1 َعدِّ

ْز في جدوٍل ما تجُب فيه الزكاُة وما ال تجُب فيما يلي: 2 َميِّ

     )عشٌر من اإلبل يعلفها صاِحُبها ُطوَل العاِم - )300( كيلو جرام من 
الغنِم ترعى  أربعوَن رأسًا من  البقر-  األرز - تسعٌة وعشروَن رأسًا من 

َنِة(. جميَع السَّ
3 ما المراُد بالخارِج من األرِض؟ وما أمثلُتُه؟

:)x( أو ) ( �4 َأِجْب ب

)         (  أ- أقلُّ نصاِب اإلبِل َخْمٌس.      
ِكها.     )        ( ب- ِمْن شروِط وجوِب الزكاِة في الحبوِب والثماِر ُمِضيُّ سنٍة كاملٍة على تملُّ
ج�- إذا كانت بهيمُة األنعاِم ُتْعَلُف فال زكاَة فيها.                         )         (

وحدة الزكاة
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�أريـد �أن �أتعـلــم

واألوراق  والفضة  الذهب  نصاب   -1
النقدية.

الذهب  زك��اة  في  الواجب  مقدار   -2
والفضة.

3- طريقة إخراج الزكاة.
4- المراد بعروض التجارة.

الدرس
الثامن

8
زكاة �لذهب و�لف�شة و�لور�ق �لنقدية وعرو�ض �لتجارة

ِة �أوًل ْقِديَّ ور�ِق �لنَّ ِة و�لأ َهِب و�لِف�شَّ َزَكاُة �لذَّ

نصاُب
َهِب الذَّ

نصاُب 
ِة الِفضَّ

595 جرامًا85 جرامًا
نصاُب

األوراِق النقديِة

ِة. َهِب أو الِفضَّ إذا بلغت ِقْيَمَة ِنَصاِب الذَّ

َََََََُِِِِّّّْ
َّ

ِ
ُُ

ِِِّ
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�لـمقد�ُر �لو�جُب فيها

إخراُج  َوَجَب  ملِكِه؛  في  وهي  سنٌة  عليها  وَمَضى  فأكثر؛  نصابًا  األمــواُل  هذه  بلغت  إذا 
زكاِتها، ومقداُر ما يجب إخراُجُه ُرُبُع الُعْشِر، وهو )%2.5(.

طريقُة �إخر�ِج �لزكاِةِ

انيُة  الطريقُة الثَّ

  مقداُر الماِل الُمَراِد زكاُتُه
 )÷( 40 = الزكاُة الواجبُة

 2.5  * زكاُتُه  الُمَراِد  الماِل  مقداُر 
)÷( 100 = الزكاُة الواجبُة

إلخراِج الزكاِة طريقتاِن

الطريقُة اأُلولى 

زكاُة ُعُرو�ِض �لتِّجاَرِةثانيًا

ْبِح. ُة للبيِع والشراِء من َأْجِل الرِّ تعريُفها: ُعُروُض التجارِة هي: األمواُل الُمَعدَّ
ْر بالتعاون مع مجموعتك َمثِّل على األمواِل التجاريِة : َفكِّ

..................................................................................................................  1

..................................................................................................................  2

..................................................................................................................  3

ْبِح وجبت عليه الزكاُة بالشروِط السابقِة  ِة التجارِة وُحُصوِل الرِّ إذا باَع اإلنساُن واشترى ِبِنيَّ
ْبِح  ِتِه التجارُة وال حصوُل الرِّ في شروِط وجوِب الزكاِة، أما إذا باَع أو اشترى وليس في ِنيَّ

فال زكاَة عليه؛ ألن هذا ليس من ُعُروِض التجارِة.

وحدة الزكاة

�َشْرُط وجوِب �لزكاِة يف ُعُرو�ِض �لتِّجارِة
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8

مقدار الواجبحكم الزكاةالمال
َصِبيٌّ صغيٌر يبيُع بعَض األلعاِب، ومقداُر 

ما يملكه )50( ريااًل.
صاِحُب َمَحلٍّ لبيع الموادِّ الغذائيِة، قيمُة 

بضاعِتِه )170.000( ريال.
َمْعِرِض سياراٍت، قيمُة سياراِتِه  صاحُب 

)750.000( ريال.

اُبَها و�لو�ِجُب فيها ِن�شَ

ِة واألوراِق  َهِب والِفضَّ الذَّ َم في  ِمْثُل ما تقدَّ التِّجارِة ومقداُر ما يجُب فيها  ُعُروِض  ِنَصاُب 
النقديِة.

كاِة فيما يلي ومقداَر الواِجِب فيه: ْن ُحْكَم الزَّ َبيِّ
نـ�شـاط

1 ما نصاُب األوراِق النقديِة؟ وما مقداُر الواجِب فيها؟�لتقويم

ْن طريقَة حساِب الزكاِة مع التمثيِل ِلُكلِّ طريقٍة منها بمثال. 2 َبيِّ

3 ما ِنَصاُب عروِض التجارِة؟ وما مقداُر الواِجِب فيها؟



الوحدة ال�سابعة

 زكاة الفطر

زكاة الفطر
  

  اإخراج الزكاة

اأهل الزكاة و�صدقة التطوع
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ظ 

زكاة الفطر

�أريـد �أن �أتعـلــم

1- حكم زكاة الفطر وعلى من تجب.
2- مقدار الواجب في زكاة الفطر.

3- الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. الدرس
التاسع

9

ماذ� تعرُف عن زكاِة �لِفْطِر ؟

تعريُفها : هي الزكاُة الواجبُة بسبب الِفْطِر من رمضاَن.
ملاذ� �سميت زكاُة �لِفْطِر بهذ� �ال�سِم؟

................................................................................................................................................................

ُحْكُم زكاِة الِفْطِر

عن ابن ُعَمَر رضَي اهلل ُ عنهما قال: »َفَرَض رسوُل اهلِل � زكاَة الِفْطِر صاعًا من تمٍر أو 
َكِر واأُلْنَثى والصغيِر والكبيِر من المسلميَن، وَأَمَر  صاعًا من شعيٍر على الَعْبِد والُحرِّ والذَّ

ى قبل خروِج الناِس إلى الصالِة«. )1( بها أن ُتَؤدَّ
نستفيُد من هذا الحديِث أنَّ زكاَة الفطِر واجبٌة، فما اللفظُة التي َتُدلُّ على الوجوِب من 

الحديث؟
.............................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر، رقم )1503(، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 

رقم )984(.

اْقَرْأ الحديَث السابَق واستخِرْج منه َمْن تجب عليه زكاُة الِفْطِر.
.......................................................................................................................................................................

َََِ
ِْ
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وحدة زكاة الفطر

 مقد�ُر �لو�ِجِب

اقرأ الحديَث الساِبَق واستخِرْج منه مقداَر زكاِة الِفْطِر الَواِجَب على ُكلِّ َشْخٍص.
..........................................................................

وهذا يساوي بالجرامات:
كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا )2.040 

ُيْجِزُئ إخراُج هذا المقداِر من أيِّ نوٍع من طعاِم اآلدمييَن.

ُحْكُم �إخر�ِج �لِقيمِة

ال يجوُز إخراُج القيمِة في زكاِة الفطِر، ألن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَضها من الطعاِم.

مّثل لألطعمِة التي يجوُز إخراُجها في زكاِة الفطِر  وهي موجودٌة في بيَئِتَك.

األرز                                                   .....................................................................

....................................................................         .................................................................

 1

3

2

4
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9

ِة زكاِة �لفطِر �حِلْكَمُة من م�سروعيَّ

لها حكم كثيرة من أهمها :
1 - جبُر النقص والخلل الذي قد يحصل من الصائم .

       سدُّ حاجِة الفقراء والمساكين حتى يشاركوا الناس فرحهم بالعيد .
2 -  شكُر اهلِل تعالى على إتمام فريضة الصيام .

 - 3

َوْقُت �إْخَر�ِج زكاِة �لِفْطِر

يجُب إخراُج زكاِة الفطِر  قبل الخروِج إلى صالِة الِعيِد، وال 
يجوُز تأخيُرها بعد الصالِة، ويجوُز تقديُمها قبل العيِد بيوٍم 

أو يوميِن.
على  الدليِل  عن  ابحْث  ال��درِس.  في  بك  َمرَّ  ما  من خالل 

وجوِب إخراِج زكاِة الفطِر قبل صالِة الِعيِد واْنُقْلُه هنا.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 1

2

3
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1 ما مقداُر زكاِة الفطِر؟ وعلى من َتِجُب؟�لتقويم

ْن ما الذي نستفيُدُه من ألفاِظ الحديِث التاليِة: 2 َبيِّ

أ- )َفَرَض رسوُل اهلِل � زكاَة الفطِر(.  
ب- )صاعًا من َتْمٍر أو صاعًا من شعيٍر(.  

ى قبل خروِج الناِس إلى الصالِة(. ج�- )وَأَمَر بها أن ُتَؤدَّ  
:)x( أو ) ( �3 َأِجْب ب

)  أ- ِمْن ِحْكَمِة مشروعيِة زكاِة الفطِر مواساُة الفقراِء يوَم العيِد. ) 
) ب- يجُب إخراُج زكاِة الفطِر بعد صالِة الِعيِد مباشرًة.   ) 
) َيْت زكاُة الفطِر بذلك ألنها َتِجُب بالِفْطِر من َرَمَضاَن.  )  ج�- ُسمِّ

وحدة زكاة الفطر
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�إِخر�ج �لزكاة

�أريـد �أن �أتعـلــم

1- وقت وجوب إخراج الزكاة.
وقت  الزكاة عن  تأخير  2- حكم 

وجوبها.
3- حكم توزيع الزكاة في بلد غير 

الذي فيه المال.

الدرس
العاشر

10

ــِه  َيــِجــُب عــلــى الــمــســلــِم إخـــــراُج  زكــاِت  
َل ما َتِجُب  عليه، وال  يها َأوَّ وإعطاُؤها مستحقِّ
ويمكُنَنا   ، شرعيٍّ لعذٍر  إال  تأخيُرها  له  يجوُز 
نوِع  َحَسَب  إخراِجها  وجــوِب  وقــِت  تحديُد 

ى فيما يلي: الماِل الُمَزكَّ

ى الدليُلَوْقُت وجوِب إخراِج زكاِتِهنوُع الماِل الُمَزكَّ

ــمــُة األنــــعــــاِم،  ــهــي ب
والفضُة،  والــذهــُب 
واألوراُق النقــــديــُة، 

وُعُروُض التِّجارِة.

َسَنٍة من بلوِغ  بعد ُمِضيِّ 
النصاِب.

قولُُه تعالى:
واأَلْمــــُر   ،)1(�              �

يقتضي الُمَباَدَرَة للِفْعِل.

الُحُبوُب والثِّماُر
وَجْنِي  ْرِع  الزَّ عند حصاِد 

الثِّماِر
لقوِلِه تعالى:

)2( .�                              �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )56( من سورة النور. 

)2( اآلية )141( من سورة األنعام. 

َََُِّْ
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كاِة توزيُع �لزَّ

ى. ُع الزكاُة على المحتاجيَن في البلِد الذي فيه الماُل الُمَزكَّ 1 ُتَوزَّ

2 يجوُز توزيُع الزكاِة في بلٍد آخَر غيِر الذي فيه الماُل إذا كان هناك مصلحٌة شرعيٌة.

ومن أمثلة ذلك:
1    إذا كان البلُد الثاني أشدَّ حاجًة.

2     إذا كان في البلد الثاني أقارُب محتاجوَن.

1  إذا كان الرجُل يسكُن في بلٍد وله أمواٌل تجُب فيها الزكاُة فهل ُيْخِرُج �لتقويم

الزكاَة في بلده الذي هو فيه أو في البلِد الذي فيه الماُل؟
:)x( أو ) ( �2 أجب ب

)        ( ي.        أ- َيِجُب إخراُج الزكاِة في  بلِد الُمَزكِّ
ب- يجوُز تأخيُر الزكاِة للمصلحِة الشرعيِة.      )        (  
)        ( ج�- يجُب إخراُج زكاِة الحبوِب والثماِر بعد َتَماِم السنِة مباشرًة.    

وحدة زكاة الفطر
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�أريـد �أن �أتعـلــم

1- مصارف الزكاة.
2- فضل صدقة التطوع.

3- آداب الصدقة.
الدرس
الحادي

عشر

11

�هل �لزكاة و�سدقة �لتطوع

كاِة �أواًل : �أهُل �لزَّ

َمْن وجبت عليه الزكاُة فهل له أن يدَفَعها ِلُكلِّ أحٍد، وأليِّ ِجَهٍة؟

هل يجوُز دفُع الزكاِة لبناِء مسجٍد؟

هل يجوُز دفُع الزكاِة لبناِء مدرسٍة لتحفيِظ القرآِن الكريِم؟

لإلجابة عن هذه األسئلِة اْقَرأ قوَل اهلِل تعالى:

�

)1( .�                                                                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )60( من سورة التوبة.

َََُِّْ
ََََُِّ
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َد اهللُ  من ُتْدَفُع إليهم  كاُة المفروضُة، وقد َحدَّ المقصوُد بالصدقِة هنا الزَّ
ُف عليهم فيما يلي: الزكاُة بثمانيِة أصناٍف، وال يجوز دفعها لغيرهم، نتعرَّ

الُفَقَراُء:  1

الَمَساِكيُن: 2

كاِة: العاِمُلوَن على الزَّ 3

وهم الذين ال يجدون شيئًا، أو يجدون شيئًا يسيراً ال يكفيهم.

وهم الذين يجدون شيئًا لكنه ال يكفيهم، وهم أحسُن حااًل من الفقراء.

وهــــــــــم 
ــع  ــْم ــَج ــون ِب ــوم ــق الـــذيـــن ي
أمــِر  ــِل والِة  ــَب ِق ــاِة مــن  ــزك ال
لوليِّ  فيجوُز  المسلميَن، 
اأَلْمِر أن يعطَيهم من الزكاِة 
إذا  إال  عمِلِهم،  على  ــَرًة  ُأْج
غيِر  مــن  ـــُب  روات لهم  كــان 

الزكاِة.

الُمَؤلَّفُة قلوُبُهم: ـــــــاُء 4 َؤس ـــــــرُّ وهـــــــم ال
ُيْرَجى  الذين  أقواِمِهم  في  الُمَطاعوَن 
هم عن  بعطيتهم إسالُمُهم أو َكفُّ َشرِّ

ُة إيماِنهم. المسلميَن أو ُقوَّ

َقاُب: الرِّ ـــاُق 5 ـــت ــــه إع ــــُد ب ــــَص ــــْق وُي
وِفَداُء  والُمَكاَتِبيَن،  الَمْمُلوكيَن 

َأْسَرى المسلميَن.

في سبيِل اهلِل: وهـــو الــجــهــاُد 7
في سبيِل اهلِل تعالى.

ِبيِل: ابُن السَّ الذي 8 الُمَساِفُر  وهو 
َنِفَد ما َمَعُه.

الَغاِرُموَن: لوها لإلصالِح بين الناِس، أو عليهم ديوٌن 7 وهم الذين عليهم ُديوٌن تحمَّ
َيْعِجُزوَن عن َسَداِدها.

وحدة زكاة الفطر
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أمثلة عليهاالحال
األوقاُت الفاضلُة.1
األماكُن الفاضلُة.2
أوقاُت الحاجِة.3
األقارُب الُمحتاجوَن.4

ِع َطوُّ َدَقُة �لتَّ ثانيًا : �سَ

َعَرْفَت فيما مضى الصدقَة الواجبَة، فما المراُد ِبصدقِة التطوِع؟
................................................................................................................................................................

صدقُة التطوِع مستحبٌة في جميِع األوقاِت، على الفقراِء والمساكيَن وفي جميِع أوُجِه   
نًا َفْضَل الصدقِة ومضاَعَفَتُه األْجَر ألِهلها: ، يقول اهللُ  تعالى مبيِّ الِبرِّ والخيِرِ

�                                                                        �)1(. ويقوُلُ النبّيُّّّّّّّ �: »ما ِمْن يوٍم 
ُيْصِبُح العباُد فيه إال َمَلَكاِن ينزالِن فيقوُل أحُدهما: اللُهمَّ َأْعِط ُمْنِفقًا َخَلفًا، ويقوُل اآلَخُر: 

اللُهمَّ َأْعِط ُمْمِسكًا َتَلفًا«)2(.
اَر ولو ِبِشقِّ تمرٍة َفَمْن لم َيِجْد  والصدقُة مستحبٌة ولو بالقليِل، يقوُل النبّيُّّّّّّّ �:»اتقوا النَّ  

بٍة«.)3(. َفِبَكِلمٍة َطيِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية 245 من سورة البقرة. 

)2( أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: في المنفق والممسك، رقم )1010(. 
)3( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: من نوقش الحساب عذب، 2395/5، رقم )6174(، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة 

ولو بشق تمرة، رقم )1016(.

كثاُر من �ل�سدقِة �أوقاٌت ي�ستحبُّ فيها �الإ

  يستحبُّ اإلكثاُر من الصدقِة في األوقاِت الفاضلِة، واألماكِن الفاضلِة، وأوقاِت الحاجِة، 
وعلى األقارِب المحتاجيَن.

بالتعاُوِن مع مجموعتي ُأَمثُِّل على األحواِل التي يستحبُّ فيها اإلكثاُر من الصدقِة:
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ُة: د�ُب �مل�ستحبَّ �الآ

إخفاُء الصدقِة.

1

اإلخراُج من أفضِل الماِل وأجوِدِه.
2

بًة بإخراِجها. أن تكوَن نفُسُه َطيِّ

3

وحدة زكاة الفطر

َدَقِة: �آد�ُب �ل�سَّ

د�ُب �لو�جبُة ومنها: �الآ

2  اجتناُب الَمنِّ واأَلَذى.  اإلخالُص هلِل تعالى.        
 1          

ما ِضدُّ اإلْخالِص؟ وما ِمَثاُلُه في هذا الموضوِع؟
.....................................................................................................................................................
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11

1 ما الفرُق بين الَفِقيِر والِمْسِكيِن؟�لتقويم

2 َصنِّْف في جدوٍل ما يلي إلى ِقْسَميِن أو أكثَر بحسِب ما تراه مناسبًا 

لها:
ِبناُء المستشفياِت- المساكيُن-  – األوقاُت الفاضلُة-      )الُفَقراُء 
أوقاُت الحاجِة- ابُن السبيِل- األقارُب المحتاجون- بناُء المساجِد- 
مدرسٍة  بناُء  قلوُبُهم-  المؤلفُة  لألصدقاِء-  الهديَُّة  اهلِل-  سبيِل  في 

لتحفيِظ القرآِن الكريِم(.
ْد آداَب الصدقِة الواجبِة والمستحبِة. 3 َعدِّ

ُه...«،  ِه يوَم ال ِظلَّ إال ِظلُّ ُهم اهلل ُ في ِظلِّ في الحديِث المشهوِر: »سبعٌة ُيِظلُّ
دليٌل على واحٍد من اآلداِب السابقِة، اجتِهْد أن تتذكَرُه، وإال فعليك بالرجوِع إلى 

ِم، وانُقْلُه منها: بعِض مصادِر التعلُّ
اللفظُة الواردُة في الحديِث هي: ............................................................................................
األدُب الذي َدلَّْت عليه هو:......................................................................................................
الَمْصَدُر: كتاُب: .........................................................، تأليُف:.............................................

بالتعاُوِن مع مجموَعِتَك: ناِقْش األسباَب الُمِعْينَة على الَبْذِل والصدقِة :
أ - .................................................................................................................................................

ب - ...............................................................................................................................................
جـ - ................................................................................................................................................

 1

 2



رابعًا: التجويد



المقدمة

أجمعني،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبّينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وبعد:

فالكتاب الذي بني يديك -عزيزي الطالب- هو مقرر التجويد للصف السادس االبتدائي 
القرآن  تالوة  يعينك على  مما  املدود،  أحكام  إليك  يقرِّب  مقرر  وهو  اجلديدة،  في طبعته 
الكرمي تالوة صحيحة رصينة خالية من اللحن واخلطأ، باإلضافة إلى آداب استماع القرآن 

الكرمي كما كان عليه هدي نبّينا محمد� والسلف الصالح.
ونثق بأن محبتك وتقديرك للقرآن الكرمي يدعوانك إلى اإلقبال عليه، فتعمل ما تستطيع 

من آدابه وأحكامه، وتطّبق أحكام تالوته واستماعه وجتويده. 
يّسر اهلل صياغة موضوعات املقرر بطريقة تتيح أن تكون طالًبا فاعاًل داخل الصف، تشارك 
في تطبيق نشاطات الدرس؛ فالتجويد -بالدرجة األولى- مادة عملية تطبيقية، وليست 
التجويدية  األحكام  تتقن  واملران حتى  التدريب  بعض  إلى  معلومات، وهي حتتاج  مجّرد 

فتصبح سجّية لك في قراءة أي موضع في القرآن الكرمي.
م والتفكير،  نشير -أخيًرا- إلى أن القصد من إيراد بعض األسئلة هو تنمية مهارات التعلُّ
وتقوية الثقة بالنفس للتعبير عن الفكرة، ولذا فمن املهم عند شعورك مبواجهة أي صعوبة 

في سؤال )ما( أو نشاط أال تتردد في استشارة معّلمك.
نسأل اهلل أن نكون وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل اهلل وخاّصته.
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الوحدة األولى

آداُب استماِع القرآِن الكريِم
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• بعض الوسائل التي تعين على تطبيق التجويد تطبيًقا صحيًحا )1(.

)1( بعض هذه الوسائل متوفر في حقيبة المقرأة، يستفيد منها المعلم والطالب.
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ن�شاط

الدرس
1

آداُب استماِع القرآِن الكرمِي

القرآُن كالُم اهلِل جلَّ وعال فعلى المسلِم عند سماِعِه أن ُيَراِعَي اآلداَب التاليَة:
. 1 - اإلخالَص بأن يقِصَد بسماِعِه َوْجَه اهلِل َعزَّ َوَجلَّ

2 - ُحْسَن االستمــاِع واإلنصــاِت كما قال تعالـى: ﴿                  
.)1(﴾                                 

َل في معاِنيه. 3 - اإلقباَل على القرآِن بالقلِب والتأمُّ
4 - َتْرَك الَعَبِث عند استماِع القرآِن الكريِم.

5 - َتْسِبيَح اهلِل تعالى عند االستماِع آلياِت التنزيِه كاآلياِت التي فيها أسماُء اهلِل وصفاُتُه.

6 - سؤاَل اهلِل من َفْضِلِه عند االستماِع آلياِت الَوْعِد كآيات الجنِة والمغفرِة ونحِوِهما.
7 - االستعاذَة باهلِل من عذاِبِه عند االستماِع آلياِت الوعيِد كآياِت الناِر والعذاِب ونحِوِهما.

)1( سورة األعراف آية 204 .

äGAGô≤dG πªLCG á∏°ù∏°S

 ËôμdG ¿BGô≤dG                  

ï«°ûdG äƒ°üH
»Øjò◊G øªMôdGóÑY

MP3

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

الَفْرُق بين االستماِع واإلنصاِت:
ِث أو االشتغاِل بما ُيْشِغُل عن استماِعِه. اإلنصاُت: َتْرُك التحدُّ

االستماُع: أن ُيْلِقَي َسْمَعُه وُيْحِضَر قلَبُه ويتدبَّر ما يستمع.

ماذا تالحظ ......................................................................................................................................
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ن�شـــــاط

الدرس
1 ، 1 - عن عبِداهلِل بن مسعوٍد رضي اهلل عنه قاَل: قاَل رسوُل اهلِل �: اْقَرْأ َعليَّ

قال: قلُت: َأْقَرُأ عليك وعليك ُأْنِزل، قال: إنِّي أشتهي أن أسَمَعُه من َغيِري، 
قال: َفَقرْأُت النِّســاَء حتـى إذا َبَلْغــُت ﴿

                                       ﴾)1( ، قال لي: ُكفَّ َأو َأْمِسْك فرأيُت عينيه 
َتْذِرفاِن)2( )أي تدمعان(.

)1( سورة النساء آية 41 .
)2( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن رقم )4768(.

ِة. استخِرْج بعَض آداِب استماِع التالوِة من الِقصَّ
....................................................................................................................................... - 1
....................................................................................................................................... - 2
....................................................................................................................................... - 3

2 - تعاَوْن مع مجموَعِتَك على َمْلِء الجدوِل التالي:

أمثلٌة تدلُّ على َضْعِف اإلقباِل على القرآِن أمثلٌة تدلُّ على اإلقباِل على القرآِن

 1

 2

 3
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ُموَذِج  3 - اْكُتْب بعَض مشاهداِتك أُلناٍس يستمعوَن القرآَن الكريَم َحَسَب النُّ
التالي:

1 - ما آداُب استماِع القرآِن الكريِم؟
ِب عند استماِع القرآِن الكريِم؟ 2 - ما الدليُل على التأدُّ

3 - ما الفرق بين االستماع واإلنصات؟

ِب عند  سلوٌك يدلُّ على َضْعِف التأدُّ
استماِع القرآِن وموِقُفك منها

ِب عند استماِع سلوٌك يدلُّ على التأدُّ
القرآِن وموِقُفَك منها

ِة. استخِرْج بعَض آداِب استماِع التالوِة من الِقصَّ
....................................................................................................................................... - 1
....................................................................................................................................... - 2
....................................................................................................................................... - 3

2 - تعاَوْن مع مجموَعِتَك على َمْلِء الجدوِل التالي:

أمثلٌة تدلُّ على َضْعِف اإلقباِل على القرآِن أمثلٌة تدلُّ على اإلقباِل على القرآِن
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الوحدة الثانية
   _ الَمدُّ وأنواُعُه.

. ِبيعيُّ    _ الَمدُّ الطَّ
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الـَمدُّ وأنواُعُه

    شروُط حروِف الَمدِّ :

• ُيشترُط ِلَمدِّ األلِف أن تكوَن ساكنًة وما قبلها مفتـــوحًا، مثل: قـــــال.

• ُيشترُط ِلَمدِّ الواِو أن تكوَن ساكنًة وما قبلها مضمومًا، مثل: يقول.

• ُيشترُط ِلَمدِّ الياِء أن تكوَن ساكنًة وما قبلها مكسوراً، مثل: قيــــل.

وقد اجتمعت حروف المد 
بشروطها في هذه الكلمة

الدرس
الَمد2ِّ ُحُروُف الَمدِّ : للَمدِّ ثالثُة حروٍف 

ي و ا
تعريف الَمدِّ :

 الَمدُّ لغًة : الزيادُة.
. وِت بحرِف الَمدِّ واصطالحًا هو: إطالُة الصَّ
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ن�شـــــاط

بالتعاوِن مَع مجموعتَك؛ استخِرْج حروَف الَمدِّ في اآلياِت التاليِة:
1 - قال تعالى: ﴿                                ﴾.

2 - قال تعالى: ﴿                                                   ﴾.
3 - قال تعالى: ﴿                                               ﴾.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

الَمدُّ ِقسماِن ُهَما:
أقساُم الَمدِّ : 
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فيها هذه  تجتمُع  أكثَر  أو  كلمًة  اقتِرْح  ؛  الَمدِّ تحفَظ حروَف  لكي   - 1
الحروُف.

...........................................                   ...........................................

2 - اجتمعْت حروُف الَمدِّ بشروِطها في الكلماِت التاليِة، بالتعاوِن مَع 
ْح ذلك: مجموعِتك وضِّ

        ) أ ( ﴿        ﴾
التوضيُح .............................................................................................................
التوضيح .............................................................................................................

       )ب( ﴿        ﴾
التوضيُح .............................................................................................................
التوضيح .............................................................................................................

ن�شـــــاط

الدرس
2
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. ف الَمدَّ 1 - عرِّ
2 - أكِمْل الفراَغ فيما يلي:

) أ ( حروُف الَمدِّ : هي .................. ، .................. ، ..................
)ب( يشترُط ِلَمدِّ الواِو أن تكوَن .................. وما قبلها ..................

)جـ( ُيشتَرُط ِلَمدَّ ...................... أن تكون ساكنًة وما قبلها مكسوراً.
3 - ما أقساُم الَمدِّ ؟

وقد جمَع الجمزوريُّ في تحفة األطفال حروَف الَمدِّ وشروَطها في قوِلِه:
من لفظ واي وهي في نوحيها
ُيْلتَزم ــٍف  َأِل قبل  وَفْتٌح  ــْرٌط  َش

ــــهــــا ثــــالثــــٌة فــعــيــهــا حــــروُف
والكسُر قبل الياِء وقبل الواِو َضّم

معلومات اثرائية
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الدرس
3

ِبيعيُّ الـَمدُّ الطَّ

ماذا ُتالحُظ على الكلماِت التي باللوِن األحمِر؟

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

تعريفه :
هو الذي ال يتوقَُّف على سبٍب؛ 

من َهْمٍز أو سكوٍن.

تأمل األمثلَة التاليَة:

ِبيعيِّ ِمْقَداُر الَمدِّ الطَّ

ِبيعيُّ مقداُرُه حركتاِن. الَمدُّ الطَّ
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ماذا ُتالحُظ على الكلماِت التي باللوِن األحمِر؟

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

بيعيَّ في اآلياِت التاليِة: )1( بالتعاُوِن مع مجموعِتك : استخِرْج الَمدَّ الطَّ
﴾                                                                                                    ﴿ •
........................................................................................................................................................

﴾                                                    ﴿ •
........................................................................................................................................................

   ﴿ •
﴾                                                                                                           

........................................................................................................................................................

﴾                                                              ﴿ •
........................................................................................................................................................

﴾                                                                ﴿ •
........................................................................................................................................................

َي الَمدُّ الطبيعيُّ بهذا االِسم.            )اختر اإلجابة الصحيحة( )2( لماذا ُسمِّ
) أ ( ألنه ُيَمدُّ بسبِب وجوِد السكوِن بعَدْه.                              )     (
)ب( ألنَّ صاحَب الطبيعِة السلميِة ال يزيُدُه وال َيْنُقُصه عن حركتيِن. )     (

ن�شـــــاط



1 - استخِرْج من اآلياِت التاليِة الحروَف الَمْمُدودَة َمدا طبيعيا.
) أ ( ﴿                                                                                ﴾ .

)ب( ﴿                                                                    ﴾ .
)جـ( ﴿                                                                            ﴾ .

. ف الَمدَّ الطبيعيَّ 2 - َعرِّ
3 - للَمدِّ الطبيعيِّ ثالُث حاالٍت، اذكرها.

الدرس
3

ًًّّ

•   المدُّ الطبيعيُّ يمد بمقداِر حركتيِن.
•   للَمدِّ الطبيعيِّ ثالثُة أحواٍل.

أن يكون ثابتًا في الوصل والوقف كـ )             (.
أن يكون ثابتًا في الوقف دون الوصل كـ )                   (.
أن يكون ثابتًا في الوصل دون الوقف كـ )                   (. 

 1

 2

 3

الخالصة

168
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معلومات اثرائية
وقد جمَع الجمزوريُّ في تحفة األطفال أقسام المد بقوله:

ــــيٌّ وفــــرِعــــيٌّ له ــــمــــدُّ أصــــِل وال
َوُهـــــو ــًا  ــعــي ــي طــب اًل  أوَّ َوَســــــــمِّ 

لـــه عــلــى سبب ـــٌف  ـــوقُّ ت مـــا ال 
ُتــْجــَتــَلــْب ــحــروف  وال بــدونــه ال

بل أيُّ َحْرٍف غير َهْمٍز أو سكون
َيُكون فالطبيعي  مــدٍّ  بعد  جــاء 
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الوحدة الثالثة
.    _ الَمدُّ الَفْرِعيُّ

   _ الُمُدوُد التي سببها الَهْمُز:
ِصُل. 1- الَمدُّ الُمتَّ

2- الَمدُّ الُمْنَفِصُل.
3- َمدُّ الَبَدِل.
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الدرس
4

الـَمدُّ الَفْرِعيُّ

تعريفه :
هو الذي َيَتوقَُّف على سبٍب يأتي 

، من َهْمٍز أو سكوٍن. بعد حرِف الَمدِّ

الَمدُّ الفرعي
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 •  أنواُع الَمدِّ الفرعيِّ : 
الَمدُّ الفرعيُّ نوعاِن :

النوُع األوُل  : َمدٌّ فرعيٌّ سبُبه الَهْمُز.    النوُع الثاني : َمدٌّ فرعيٌّ سبُبه السكوُن.
•  الَمدِّ الفرعيِّ الذي سببه الَهْمُز ينقسم إلى ثالثة أقسام : 

1 - المد المتصل.         2 - المد المنفصل.           3 - مد البدل.

الخالصة

ن�شـــــاط

لخص الدرس في المخطط التالي :

1 - ما أقسام المد الفرعي؟
2 - عرف المد الفرعي؟
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ماذا الحظَت في الكلماِت:                                    ........ ...............................................
...................................... ............................................. .........................................................................................

الـَمدُّ الـُمتَِّصُل
الدرس
5

تعريفه :
أْن يأتَي بعد حرِف الَمدِّ َهْمٌز متصٌل 

به؛ في كلمٍة واحدٍة.

مثاُلُه :
: ساكٌن  األلُف أحُد حروِف الـَمدِّ

وما قبله )الـمـيم( مفتوحٌة
بعد  جــاءت  همزٌة 

حرِف الـَمدِّ

حرُف الـَمدِّ والهمزُة جاءا في كلمٍة واحدٍة.

ْل الكلماِت في اآلياِت التاليِة: تأمَّ
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• اقرْأ الكلماِت التي استخرجَتها ممدودًة مّدًا متصاًل.

وجــائ

حركتهحرف الـمدالكلمة
احلرف

 الذي قبله
حركته

احلرف
 الذي بعده

ءـَمــمـْاالسماء

ءـُســسـْوالسوء

ءِجـِجـْيوجائ

ى الـَمدَّ الـمّتصَل، وهو: أن يأتَي بعد حرِف الـَمدِّ َهْمٌز متصٌل به في كلمٍة واحدٍة. هذا النوع ُيَسمَّ

ن�شـــــاط

▪ استخـِرْج من المقطِع اآلتي الكلماِت التي ينطبُق عليها تعريـُف الَمدِّ المتصِل:
﴿ 

﴾                                                                                            
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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الدرس
• ُحكم المدِّ المَتصل : وجوب المد.5

• مقدار المدِّ المَتصل : يمد بمقدار أربع أو خمس حركات.
• سمي المد المتصل بهذا االسم : التصال سببه وهو الهمز، بحرف 

المد في كلمة واحدة.

الخالصة

تطبيق
اقرْأ سورَة الطارِق واستخِرْج منها الكلماِت المشتملَة على الَمدِّ المتصِل.

• الكلماُت المشتملُة على الَمدِّ 
المتصِل:

................................................................

................................................................

................................ ................................

................................................................

 ................................................................

................................................................

................................................................
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• اقرْأ الكلماِت السابقَة مراعيًا مقداَر الَمدِّ المتصِل.

بالتطبيقات  الخاصِّ  شرِيطَك  في  لها  وَسجِّ الطارق،  سورَة  بصوِتَك  مرتِّاًل  اْقــَرْأ 

المنزليِة مالحظًا أحكام المد المتصل التي تعلمَتها )1( .

)1( يستمع المعلم لبعض تالوات الطالب التي سجلوها ويقومهم على ذلك.
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1 - استخِرْج الَمدَّ المتَّصَل في اآلياِت التاليِة:
) أ ( ﴿

.﴾                                        

)ب( ﴿                              ﴾.
)جـ( ﴿

                                   
                                                                           

.﴾                                                                                    
) د ( ﴿

.﴾                                                                     
ف الَمدَّ المتَّصَل. 2 - َعرِّ

3 - ما ُحْكُم الَمدِّ المتَّصِل؟
4 - كم حركًة ُيَمدُّ المدُّ المتَّصُل؟

َي الَمدُّ الُمتَّصُل بهذا االِسم؟ 5 - لماذا ُسمِّ

الدرس
5
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معلومات اثرائية
جمَع الجمزوريُّ في تحفة األطفال أحكام المد المتصل بقوله:

مد بعد  همز  جــاء  إْن  فــواِجــٌب 
ــَعــْد ُي بــمــتــِصــٍل  وذا  كلمة  ــي  ف
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الـَمدُّ الـُمْنَفِصُل
الدرس
6

حركة احلرف الذي قبلهحرف الـمدالكلمة

ال
الذي
قالوا

ماذا تالحظ في اآلياِت السابقِة؟ .................. ........................ ........................ ........................ ........................ ......

تعريفه :
أن يأتَي حرُف الَمدِّ في آخِر الكلمِة، 
والهمزُة في أوِل الكلمِة التي بعدها.

مثاُلُه :

ْل الكلماِت في اآلياِت التاليِة: تأمَّ

: ساكٌن  األلُف أحُد حروِف الـَمدِّ
وما قبله )الالم( مفتوحٌة

همزٌة جاءت بعد حرِف الَمدِّ

الهمزُة في كلمٍةحرُف الَمدِّ في كلمٍة
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• اقرْأ الكلماِت التي استخرجَتها ممدودًة َمّدًا منفصاًل.

تطبيق
استخِرْج من المقِطع اآلتي الكلماِت التي ينطبُق عليها تعريُف الَمدِّ المنفصِل.

َد كلمتاِن وليست كلمًة واحدًة كالَمدِّ الُمتَّصِل. رِس أن المحدَّ لعلَّك الحظَت في هذا الدَّ
. حَة باللَّوِن األحمِر، ستالحُظ أنها ُكلَّها تنتهي بحرِف مدٍّ ْل الكلماِت الموضَّ تأمَّ

وِن األزرِق، ستالحظ أنها كلَّها تبدُأ بهمزٍة، والكلماُت هي: حَة باللَّ ْل الكلماِت الموضَّ تأمَّ
.................................................. ، و .................................................. ، و ..................................................

ى المدَّ المنفصَل، وهو: هذا النوُع ُيَسمَّ
أن يأتَي حرُف المدِّ في آخِر الكلمِة والَهْمُز في أوِل الكلمِة التي بعدها.

• الكلماُت المشتملُة على الَمدِّ 
المنفصِل:

................................................................

................................................................

................................ ................................

................................................................

 ................................................................

................................................................

................................................................
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ن�شـــــاط

▪ قارْن بين الَمدِّ المتَّصِل والمنفصِل َحَسَب الشكِل التالي:

الـَمدُّ الـمنفصُلالـَمدُّ الـمتصُل

االختالُف

التشاُبُه

. ُحْكُم الَمدِّ المنفصِل : جواُز الَمدِّ
مقداُر الَمدِّ المنفصِل : ُيَمدُّ بمقداِر أربِع أو خمِس حركاٍت.

الهمزُة عن حرِف  وهو  السبِب  النفصاِل   : االسِم  بهذا  سبُب تسميِتِه 
، ُكلٌّ منهما في كلمٍة. الَمدِّ

الخالصة الدرس
6



تطبيق
اقرْأ سورَة الكافروَن واستخِرْج منها الكلماِت المشتملَة على الَمدَّ المنفصِل.

• اقرْأ الكلماِت السابقَة مراعيًا مقداَر الَمدِّ المنفصِل.

183

الَمدِّ  على  المشتملُة  الكلماُت   •
المنفصِل:

......................................................................

......................................................................

.................................................  ....................

......................................................................

............................  .........................................

......................................................................

بالتطبيقات  الخاصِّ  في شرِيطَك  لها  وَسجِّ الكافرون،  بصوِتَك سورَة  مرتِّاًل  اْقَرْأ 

المنزليِة مالحظًا أحكام المد المنفصل التي تعلمَتها .
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ْف الَمدَّ المنفصَل. 1 - َعرِّ
2  - استخِرْج الَمدَّ المنفصَل في اآلياِت التاليِة:

) أ ( ﴿                                  ﴾.
)ب( ﴿                                   ﴾.

)جـ( ﴿                                ﴾.
) د ( ﴿                                    ﴾.

)هـ( ﴿                                                                          ﴾.
) و ( ﴿                                  ﴾.

3 - ما ُحْكُم الَمدِّ المنفصِل؟
4 - ما مقداُر الَمدَّ المنفصِل؟

5 - ما سبُب تسميِة الَمدِّ المنفصِل بهذا االسِم؟
6 - ما الَفْرُق بين الَمدِّ المنفصِل والَمدِّ المتصِل؟

الدرس
6



معلومات اثرائية
جمَع الجمزوريُّ في تحفة األطفال أحكام المد المنفصل بقوله:

ــِصــْل ُف إْن  ـــْصـــٌر  وَق مـــدٌّ  وجـــائـــٌز 
المنفصل وهـــذا  ِبــكــلــمــٍة  ـــلٌّ  ُك

185
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ماذا تالحُظ في الكلماِت:                              ؟   ........ ..................................................
...................................... ............................................. .........................................................................................

َمدُّ الَبَدِل

تعريفه :
هو أْن تتقدَم الهمزُة على حرِف الَمدِّ 

في كلمٍة واحدٍة.

مثاُلُه :

ْل الكلماِت في اآلياِت التاليِة: تأمَّ

الدرس
7

. ، الهمزُة قبل حرِف الَمدِّ الَمدِّ ــروِف  ح أحــُد  ــُف  األل
جاء ساكنًا وما قبله مفتوٌح.
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: تالحُظ أن الكلماِت الثالَث ُكلَّها تحوي حرَف َمدٍّ
• فالكلمُة األولى )          ( حرُف المدِّ فيها هو: .........................

• والكلمُة الثانيُة )       ( حرُف المدِّ فيها هو: الواو.
• والكلمُة الثالثُة )         ( حرُف المدِّ فيها هو: .........................

وحروُف الَمدِّ هذه يسبقها كلَّها همزٌة.
هذا النوُع ُيَسّمى مدَّ الَبَدِل، وهو: أن تتقدَم الهمزُة

على حرِف المدِّ في كلمٍة واحدٍة.

ن�شـــــاط

▪ استخِرْج من اآلياِت الثالِث مدَّ الَبَدِل:
قــال تعالى: ﴿

.﴾                                               
....................................................................................................................................

قـــال تعالــى: ﴿
.﴾                        

....................................................................................................................................

قال تعالى: ﴿

.﴾                                                                                
....................................................................................................................................



188

• اْقرأ الكلماِت التي استخرجَتها ممدودًة َمدَّ َبَدٍل .

• األصُل في الكلمِة التي يقُع فيها َمدُّ الَبَدِل أنها تشتمُل على 
الهمزُة  فُأْبِدَلْت  ساكنٌة،  والثانيُة  متحركٌة  اأُلولى  همزتيِن: 
الثانيُة )الساكنُة( حرَف َمدٍّ من جنِس حركِة الهمزِة اأُلولى.

. • ُحْكُم َمدِّ الَبَدِل : جواُز الَمدِّ
• مقداُر َمدِّ الَبَدِل : ُيَمدُّ بمقداِر حركتيِن.

الخالصة

الدرس
7
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تطبيق
شارك مع زمالئك بقراءة اآليات من سورة النساء مالحظات تطبيق أحكام مد البدل.

على  اشتملت  التي  الكلماُت   •
مد البدل هي :

.................................................................

.................................................................

...................................  ..............................

.................................................................

.....  ............................................................

..................................................................

الخاصِّ  شرِيطَك  في  لها  وَسجِّ النساء،  ســورة  من  اآليــات  بصوِتَك  مرتِّاًل  ــَرْأ  اْق

بالتطبيقات المنزليِة مالحظًا أحكام مد البدل التي تعلمَتها .

• اقرْأ الكلماِت السابقَة مراعيًا مقداَر َمدِّ البدل.
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ْف َمدَّ الَبَدِل. 1 - َعرِّ
2  - استخِرْج َمدَّ الَبَدِل مما يلي:

) أ ( ﴿                   
.﴾                           

)ب( ﴿

                                  

.﴾                                    
 3 - ما مقداُر الَبَدِل؟

4 - ما ُحْكُم َمدِّ الَبَدِل؟
َي َمدُّ الَبَدِل بهذا االسِم؟ 5 - لماذا ُسمِّ

ن�شـــــاط

▪ بين َمدِّ الَبَدِل والَمدِّ المنفصِل والمدِّ المتَّصِل تشابٌه واختالٌف، تعاوْن 
مع زمالئك في تحديِد التشاُبِه بينها، واالختالِف:

االختالفالتشابه
............................................ ......... ........................................................ ......... ............

............................................ ......... ........................................................ ......... ............

............................................ ......... ........................................................ ......... ............

............................................ ......... ........................................................ ......... ............

الدرس
7
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معلومات اثرائية
جمَع الجمزوريُّ في تحفة األطفال أحكام مد البدل بقوله:

وذا الــمــدِّ  الــَهــْمــُز على  َم  ـــدِّ ُق أو 
ــوا وإيـــمـــانـــا ُحـــذا ــن ــآم ــــــَدْل ك َب



بسم اهلل الرحمن الرحيم

أخي المعلم
أخي المشرف
أخي ولي األمر

أخي الطالب

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، أما بعد:

بالوزارة أن  العامة للمناهج  العلوم الشرعية في اإلدارة  يطيب لوحدة 
تتلقى ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم الشرعية على العنوان 

التالي:
1 - الهاتف المباشر ) 014021095 (

2 - هاتف الوزارة ) 01/4046666 - 01/4042888 (
تحويلة ) 2536-2535-2525-2524-2523 (

3 - الفاكس ) 014081297 (
4 - البريد اإللكتروني لوحدة العلوم الشرعية

)runit@moe.gov.sa(
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